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PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, ul.  Słowackiego 32, Jawor

czynny:  poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00
          wtorek od 9.00 do 17.00 tel. (+48) 76 870 48 77

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Wrzucamy m.in.: 
- puszki po napojach, konserwach,
- drobny złom żelazny (np. kapsle),
- butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
- nakrętki wrzucamy do koszy SERC, 
- butelki plastikowe po kosmetykach i chemii gospodarczej  
 (np. szamponach, płynach itp.),
- plastikowe opakowania po żywności (np. śmietanie, 
 serkach, margarynach, jogurtach),
- folię i torebki z tworzyw sztucznych,
- kartoniki po produktach mlecznych i sokach,
- styropian czysty opakowaniowy po zakupionych sprzętach  
 AGD RTV itp.

Zabudowa Jednorodzinna: żółte worki odbierane są 
sprzed nieruchomości przez firmę zgodnie z harmonogra-
mem  wywozu odpadów. 
Zabudowa Wielorodzinna: ww. odpady należy wrzucać 
do żółtych pojemników ustawionych i przeznaczonych wy-
łącznie dla danej nieruchomości, oznaczonych napisem   ME-
TALE I TWORZYWA SZTUCZNE.

UWAGA! Butelki, puszki, kartoniki przed wrzuceniem 
do pojemnika (worka)  należy zgnieść.

Nie wrzucamy:
- butelek z jakąkolwiek zawartością,
- butelek i opakowań po olejach samochodowych, smarach,  
 farbach, lakierach, aerozolach, lekach, środkach chwasto- 
 bójczych  i  owadobójczych, 
- produktów z tworzyw sztucznych (np. zabawek, strzyka  
wek, sprzętu AGD i RTV)
- tworzyw piankowych, styropianu budowlanego,
- naczyń i sztućców jednorazowych.

BIO (odpady - biodegradowalne)
Wrzucamy m.in.:
- odpady opakowaniowe biodegradowalne,
- odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, terenów zieleni  
 i targowisk,
- skoszoną trawę, chwasty,
- drobne gałęzie i liście,
- nieprzetworzone resztki żywności,
- obierki z warzyw i owoców, 
- fusy od kawy i herbaty (tylko w biodegradowalnych 
 opakowaniach),
- rośliny doniczkowe, zwiędłe kwiaty oraz ziemię 
 z przesadzania kwiatów,
- skorupki od jaj,
- czyste trociny.

Zabudowa Jednorodzinna: brązowe worki odbierane są  
sprzed nieruchomości przez firmę zgodnie z harmonogra-
mem  wywozu.    
Zabudowa Wielorodzinna: ww. odpady  należy wrzucać 
do brązowych pojemników ustawionych i przeznaczonych wy-
łącznie dla danej nieruchomości, oznaczonych napisem  BIO.

Nie wrzucamy:  
- kości, ości, mięsa, wędlin,
- odchodów zwierzęcych, żwirku i granulatu z kuwet,
- popiołu z pieców grzewczych,
- papierosów i petów.

UWAGA! Gałęzie przed wrzuceniem należy pociąć, połamać! 
Mieszkańcy,  którzy zadeklarowali posiadanie kompostowni-
ków i otrzymują ulgę w opłacie za odpady, przekazując odpa-
dy  BIO do PSZOK poniosą opłatę zgodnie z regulaminem i cennikiem PSZOK. 

SZKŁO
Wrzucamy m.in.:
- opróżnione butelki i słoiki po napojach i żywności ze szkła  
 bezbarwnego i kolorowego,
- stłuczkę szklaną opakowaniową,
- opróżnione szklane opakowania po kosmetykach.

Zabudowa Jednorodzinna: zielone worki odbierane są  
sprzed nieruchomości przez firmę zgodnie z harmonogra-
mem  wywozu odpadów.   
Zabudowa Wielorodzinna: ww. odpady należy wrzucać 
do zielonych pojemników ustawionych i przeznaczonych wy-
łącznie dla danej nieruchomości, oznaczonych napisem SZKŁO.

UWAGA! Odpady powinny być bez nakrętek, korków, kapsli.

Nie wrzucamy:
- szkła okiennego, zbrojonego, szyb samochodowych,  
 ekranów i luster, ceramiki, fajansu, porcelany, doniczek,   
zniczy i naczyń żaroodpornych,
- żarówek, świetlówek, termometrów, lamp neonowych,   
fluorescencyjnych, rtęciowych, reflektorów  i izolatorów,
- szklanych opakowań po lekach.

PAPIER
Wrzucamy m.in.:
- papier, tekturę i kartony oraz opakowania z papieru 
 i tektury – pocięte, pomniejszone w kawałkach, 
- gazety, książki, zeszyty, druki, katalogi, prospekty, foldery,
- torby i worki papierowe.

Zabudowa Jednorodzinna: niebieskie worki odbierane są 
sprzed nieruchomości przez firmę zgodnie z harmonogra-
mem  wywozu.  
Zabudowa Wielorodzinna: ww. odpady  należy wrzucać 
do niebieskich pojemników  postawionych i przeznaczonych 
tylko dla danej nieruchomości oznaczonych napisem PAPIER.

UWAGA! Kartonowe i  papierowe opakowania, pudła bez  
zawartości należy poskładać, zgnieść, lub pociąć.

Nie wrzucamy:
- papieru tłustego i zabrudzonego (np. po maśle),
- papieru i tektury pokrytych folią metalową lub z tworzyw  
 sztucznych, 
- tzw. kartoników po produktach mlecznych i sokach,
- tapet, kalek technicznych i papieru kopiowego.

ODPADY ZMIESZANE
To odpady,  których nie można zakwalifikować do którejkol-
wiek frakcji zbieranych selektywnie  to:

Wrzucamy m.in.:
- wystudzony popiół z pieców grzewczych,
- pampersy, podpaski, patyczki i chusteczki higieniczne, 
 zużyte ręczniki jednorazowe, szczoteczki do zębów,
- ścinki tapet i wykładzin podłogowych,
- porcelanę, gumę, resztki świec, wkłady do długopisów, 
- niedopałki papierosów, zapalniczki, 
- worki z odkurzacza, naczynia i sztućce jednorazowe,  
 tacki aluminiowe po grillu, 
- zdjęcia, zabawki z tworzyw sztucznych, segregatory,
- resztki przetworzonej żywności.

Zabudowa Jednorodzinna - odpady z pojemników odbie-
rane są sprzed nieruchomości przez firmę zgodnie z harmo-
nogramem  wywozu odpadów.
Zabudowa Wielorodzinna: ww. odpady należy wrzucać do pojemników 
postawionych i przeznaczonych wyłącznie  dla danej nieruchomości, ozna-
czonych napisem:  ODPADY ZMIESZANE.

UWAGA! Nie wrzucamy:
- gorącego popiołu z pieców grzewczych, 
- odpadów podlegających selektywnej zbiórce,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- leków, termometrów, 
- substancji toksycznych, żrących,
- baterii, 
- zużytych części samochodowych.

System zakłada również selektywne zbieranie innych 
odpadów komunalnych, takich jak:

- przeterminowane leki – do pojemników wystawio 
nych w aptekach,
- zużyte baterie i  akumulatory – można oddać 
w  punktach sprzedaży, do pojemników wystawionych 
w szkołach, urzędach, sklepach oraz do PSZOK. 
- tekstylia (odzież używana) – na terenie miasta wy-
stawione są kontenery na odpady tekstylne.

W ramach ponoszonej opłaty za odpady, można 
dostarczać do PSZOK m.in.:

- opakowania zawierające pozostałości substancji nie  
 bezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
- po farbach, rozpuszczalnikach, chemii budowlanej,
- odpady budowlane i rozbiórkowe komunalne,
  odpady mineralne, niezanieczyszczone (np. gruz beto 
 nowy, ceglany i elementy ceramiki budowlanej oddajemy   
 nieodpłatnie  w ilości do 500 kg/rok/na lokal mieszkalny, 
- suche i niezanieczyszczone, poskładane lub pocięte   
 opakowania z papieru, tektury, gazety, druki,
- szklane opakowania (bez zawartości),
- tworzywa sztuczne, 
- metale,
- zużyte akumulatory, baterie,
- termometry rtęciowe,
- strzykawki, igły,
- tekstylia, odzież,
- drewno niemalowane, niezanieczyszczone,

               U W A G A ! 
Do PSZOK nie są przyjmowane następujące odpady:
- zawierające azbest,
- materiały izolacyjne: styropian poremontowy, wełna mineralna,
- części samochodowe, w tym szyby samochodowe, opony samocho-

dów ciężarowych i ciągników,
- zmieszane odpady budowlane,
- zmieszane odpady komunalne.

- odpady zielone m.in. trawy, liście, gałęzie - z wyłączeniem   
 mieszkańców, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika,
- glebę i ziemię – niezanieczyszczoną, w tym kamienie,
- odpady wielkogabarytowe do 500 kg/rok/na lokal   
 mieszkalny (meble, RTV i AGD),
- opony – 8 szt./rok na każdy lokal mieszkalny.

Za tzw. nadwyżki, opłata jest pobierana zgodnie 
z regulaminem i cennikiem PSZOK!

www.jawor.pl  •  www.facebook.com/ekojawor/
http://jawor.pl/dla-mieszkanca/gospodarka-odpadami/  


