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Godziny otwarcia: 

wtorek 
środa 
piątek 

 
11.00 – 17.00 

czwartek 8.00 – 16.00 

sobota 7.00 – 13.00 
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N: 52º 39`41.9`` E: 19º 43`10.92`` 

Proboszczewice 

Nowe Proboszczewice 

Ogorzelice 

Zągoty 

Niszczyce 

Sękowo 



W PSZOK przyjmujemy odpady takie jak: 

tworzywa sztuczne 

butelki plastikowe, opakowania po szamponach, płynie do mycia naczyń, proszku, paście do zębów, 
puste koszyczki po kostkach WC, opakowania po mleku, opakowania po sokach, maślankach, 
kefirach, śmietanie, jogurtach, serkach, margarynie, oleju jadalnym, folia stretch, taśma klejąca, 
opakowania po batonach, czekoladzie, ciastkach, worki po karmach dla psów i  kotów.  

opakowania ze szkła 
słoiki po żywności, butelki po napojach, przetworach, alkoholach, butelki po perfumach, szklane 
słoiczki po kremach 

odpady zielone trawa, liście, drobne gałęzie krzewów, kwiaty doniczkowe, cięte  

opakowania z papieru 

i tektury 
tektura, gazety, książki, czasopisma, kartony, zeszyty, katalogi, prospekty, papier szkolny, biurowy, 

papier pakowy, worki i torby papierowe 

odpady remontowo-
budowlane 

odpady pochodzenia remontowego powstałe  w  gospodarstwach  domowych,  pochodzące  
z  drobnych  remontów  prowadzonych  we  własnym zakresie,  niewymagających  pozwolenia  
na  budowę,  zamiaru  budowy  lub  wykonania  robót  budowlanych 

rozbiórkowe z elementami ceramiki, tynków, klejów, farb, tapety, płyt karton -gips 

ceramika (terakota, glazura, inne płytki ceramiczne) 

elementy armatury i ceramiki sanitarnej, elementy urządzeń sanitarnych (wanny, brodziki, kabiny 
prysznicowe, zlewy, umywalki,  bidet) 

siatka montażowa z klejem i kawałkami tynku, kawałki karton-gipsu, 

stolarka okienna i drzwiowa 

szkło płaskie, w tym szyby (bez szyb samochodowych), lustra, szklane blaty, szklane kabiny 
prysznicowe, witraże, luksfery 

worki po cemencie, folia malarska 

wałki, pędzle, korytko malarskie, kratka malarska  

podłogi i listwy podłogowe: panele, parkiety, boazeria, płytki PCV, itp. 

chemikalia 

tylko w oryginalnych opakowaniach umożliwiających zidentyfikowanie zawartości  

rozpuszczalniki 

środki ochrony roślin 

farby, tusze, farby drukarskie, farby malarskie, wiaderka po farbach, lepiszcze, kleje żywice,  

detergenty 

meble i inne odpady 

wielkogabarytowe 

meble, w tym tapicerowane, kołdry, poduszki, koce, materace, dywany, wycieraczki, deski do 

prasowania, suszarki do prania, plastikowe wanienki dziecięce, nosidełka, bujaczki, foteliki dziecięce 
samochodowe, zabawki bez elektroniki, baseny i pokrywy do nich, węże ogrodowe, doniczki, czyste 
wiadra, bańki do wina lub wody, krzesła i stoły ogrodowe, walizki, torby i torebki, kosze wiklinowe, 
plastikowe, skrzynki plastikowe, drewniane, karnisze, żaluzje, rolety, żyrandole, abażury,  wykładzina 
PCV, talerze i inne elementy zastawy stołowej i kuchennej, szczotki, szufelki 

zużyte opony wytworzone 
w gospodarstwie domowym  

pochodzące z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, 

niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej o rozmiarze nie przekraczającym 56 cm (22 
cale) w liczbie do 4 sztuk liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego na rok 

lampy, świetlówki, żarówki żarówki, świetlówki używane w gospodarstwie domowym 

baterie, akumulatory bez akumulatorów samochodowych 

odpady elektryczne 

i elektroniczne 

odkurzacz, pralka, lodówka, toster, mikser, dvd, komputery, monitory, radia, kosiarki, kalkulatory, 
telefony, przedłużacze, wiatraki, lampy elektryczne, narzędzia elektryczne, lampki choinkowe, 

opiekacz, czajnik elektryczny, magnetofony, powerbank, słuchawki, itp. 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny. Za kompletny zużyty sprzęt uważa się 
sprzęt, który zawiera istotne części składowe, podzespoły i materiały eksploatacyjne, 
stanowiące część sprzętu, np. lodówka z agregatem, telewizor TV z cewką 

popiół 
z palenisk przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń na pobyt ludzi oraz ogrzewania wody do 
celów sanitarnych 

przeterminowane leki 

i opakowania po nich 
tabletki w blistrach, leki płynne w buteleczkach szklanych lub plastikowych itp. oraz opakowania które 
miały bezpośredni kontakt z lekiem, np.: blistry, fiolki, buteleczki itp. 

tekstylia i odzież 
ubrania, koce, narzuty, zasłony, pluszowe zabawki, czyste, nadające się jeszcze do użycia obuwie. 
Wszystkie tekstylia powinny być czyste, suche, bez pleśni lub innych trwałych zabrudzeń 

termometry rtęciowe termometry zawierające rtęć, używanych w domowego pomiaru temperatury  

Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach zawierających oryginalną 
etykietę, która umożliwi identyfikację odpadu podczas przekazania do PSZOK 

 W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:  

1) pozostałości po segregacji (zmieszane); 

2) części samochodowe, np. szyby, zderzaki, fotele, reflektory, 

elementy karoserii;  

3) odpady poprodukcyjne, rolnicze;  

4) odpady medyczne i weterynaryjne; 

5) odpady zawierające azbest; 

6) papa, smoła; 

 

7) plandeki rolnicze, folie i agrowłóknina rolnicza; 

8) opony z ciągników i maszyn rolniczych, samochodów 

ciężarowych, naczep, przyczep, maszyn budowlanych;  

9) odpady problemowe i niebezpieczne w opakowaniach 

nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji; 

10)  odpady w opakowaniach nieszczelnych; 

11)  gaśnice; 

Więcej w Zarządzeniu nr 28.2021 Wójta Gminy Stara Biała w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnychdostepnym na BIP Gminy Stara Biała oraz w zakładce 

ODPADY na www.starabiala.pl 

http://www.starabiala.pl/

