
NIE ZAPOMNIJ O PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI!
Nowe zasady w Proszowicach
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PAMIĘTAJ O PRAWIDŁOWEJ 
SEGREGACJI. TO BARDZO WAŻNE, 

UMOŻLIWIA OSZCZĘDNOŚĆ
ENERGII I SUROWCÓW. 

SPRÓBUJ UŻYWAĆ RZECZY
 NAJDŁUŻEJ, JAK TO MOŻLIWE.

STARAJ SIĘ KUPOWAĆ JAK 
NAJMNIEJ NIEPOTRZEBNYCH

RZECZY.

FOLDER INFORMACYJNY
DLA MIESZKAŃCÓW

ZASADA DOMÓW3R JEDNORODZINNYCH
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plastikowe butelki i opakowania po jedzeniu, 
opakowania wielomateriałowe (np. kartony 
po mleku i sokach), opakowania po środkach
czystości (np. proszkach do prania), 
kosmetykach (np. szamponach, paście 
do zębów), plastikowe torby i reklamówki, 
puszki aluminiowe i po konserwach, 
kapsle i zakrętki od słoików.

butelek i pojemników z zawartością, zabawek, 
opakowań po lekach i olejach silnikowych, 
puszek i pojemników po farbach i lakierach 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, baterii i akumulatorów.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – WOREK ŻÓŁTY

SZKŁO – WOREK ZIELONY

WRZUCAJ: 

WRZUCAJ: 

NIE WRZUCAJ: 

NIE WRZUCAJ: 

butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane
opakowania (jeżeli nie są wykonane z kilku
surowców).

ceramiki, porcelany, szkła żaroodpornego, 
kryształów, zniczy z zawartością wosku,
luster, szyb okiennych, szyb samochodowych,
okularów, żarówek, świetlówek, szklanek,
talerzy.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW 
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opakowania z papieru, karton, katalogi i ulotki, 
gazety, kartki i książki, papier do pakowania 
oraz torby i worki papierowe.

ręczników papierowych, zużytych chusteczek 
i materiałów higienicznych, papieru 
lakierowanego i powleczonego folią, papieru 
zatłuszczonego, kartonów po mleku i napojach.

PAPIER – WOREK NIEBIESKI

ODPADY BIODEGRADOWALNE- WOREK BRĄZOWY

ODPADY ZMIESZANE- POJEMNIK CZARNY

WRZUCAJ: 

WRZUCAJ: 

NIE WRZUCAJ: 

skoszoną trawę, odpadki warzywne i owoce
(obierki), skorupki jajek, trociny, korę,
niezaimpregowane drewno, rozdrobnione
gałęzie i części roślin, liście.

kości zwierząt, mięsa, oleju, odchodów, 
popiołu z węgla kamiennego, drewna 
impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych,
ziemi i kamieni, odpadów komunalnych.

WRZUCAJ: 

NIE WRZUCAJ: 

to, czego nie da się posegregować, 
czyli: długopisy, zabawki, szklanki i talerze, 
resztki świec, kości zwierząt, resztki mięsa, 
ręczniki papierowe, zużyte chusteczki i materiały
higieniczne, papier lakierowany lub powleczony
folią, zabrudzony i tłusty papier.
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KOMPOSTOWANIE:

W CZYM MIESZKAŃCY MOGĄ KOMPOSTOWAĆ ODPADY?
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W gotowych kompostownikach ogrodowych

W formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo

W drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych 
z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić 
dostęp powietrza do warstw kompostu

Kompostowanie bioodpadów
jest sposobem na obniżenie opłaty 

za wywóz odpadów. Pamiętaj o zgłoszeniu 
kompostowania bioodpadów w deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Nie można kompostować bioodpadów w dołach lub zbiornikach betonowych
bez dostępu powietrza oraz w sposób powodujący uciążliwości dla otoczenia

JEŚLI KOMPOSTUJESZ BIOODPADY
MOŻESZ ZOSTAĆ ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU

POSIADANIA POJEMNIKA LUB WORKA
NA TE ODPADY.

To naturalne przetwarzanie odpadów organicznych przez mikroorganizmy: 
bakterie, grzyby i niektóre bezkręgowce np. dżdżownice.

Kompostowane mogą być bioodpady wytworzone 
na danej nieruchomości.

KOMPOST



Regulamin PSZOK www.pszok.proszowice.pl

PONIEDZIAŁEK  8:00-15:00

ŚRODA  8:00-15:00

CZWARTEK  8:00-15:00

PIĄTEK  8:00-15:00

SOBOTA  8:00-15:00

Selektywnie zebrane i dostarczone 
przez mieszkańca będą przyjmowane bezpłatnie 

(w ramach opłaty uiszczanej do gminy) po potwierdzeniu 
przez pracownika aktualnej informacji o złożonej do gminy 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

odpady z papieru 

odpady szklane

odpady z metalu

odpady z tworzyw sztucznychodpady biodegradowalne

odpady niebezpieczne, np. przeterminowane leki, farby, lakiery

zużyte baterie i akumulatory

zużyty sprzęt elektroniczny

odpady wielkogabarytowe

opony

odpady budowlane

 odpady po remoncie
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ul. Źródlana 4,  e-mail: kontakt@pszok.proszowice.pl; tel. 510 286 685

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH:

GODZINY OTWARCIA:

GPSZOK



Odpady z nieruchomości niezamieszkałych oraz odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności 
gospodarczej, w tym odpady z działalności rolniczej (np. folie, agrowłókniny, paletki po rozsadach, 

opakowania po nawozach, opony z pojazdów rolniczych) jak również odpady budowlane i remontowe 
nie mogą być odbierane jako odpady komunalne. Na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów 

ich wytwórca powinien zawrzeć oddzielną umowę. 

Specjalne oznakowane pojemniki 
w miejscach publicznych

GPSZOK

Popiół z palenisk domowych należy zbierać w workach o odpowiedniej wytrzymałości i masie 
maksymalnie do 25 kg.

ODPADY PROBLEMOWE:
UBRANIA

Akcje prowadzone przez różne instytucje 
np. szkoły, 

Sklepy RTV i AGD

GPSZOK

GPSZOK

GPSZOK

BATERIE

ODPADY NIEBEZPIECZNE

LEKARSTWA

ODPADY NIEKWALIFIKUJĄCE
SIĘ DO ODPADÓW MEDYCZNYCH 

Apteki

Akumulatory, tonery, 
sprzęt elektryczny
i elektroniczny

Pojemniki w sklepach

Pojemniki w sklepach

powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi w szczególności igieł 
i strzykawek
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CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU:

RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH 
ODBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA 
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
JEDNORODZINNYCH (MIASTO I WIEŚ)

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe:

REKLAMACJE
Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych należy zgłaszać pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie w terminie 
2 dni od daty zdarzenia do Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do 
korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi. Jeżeli 
w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrującyreklamację nie ma możliwości 
ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia się 
bez rozpatrzenia. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie utrzymania czystości 
na terenie Gminy i Miasta Proszowice.

Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne

Selektywnie zbierane odpady komunalne 
- papier w tym tektura 

Selektywnie zbierane odpady komunalne 
- szkło w tym opakowania ze szkła 

Selektywnie zbierane odpady komunalne 
- metale w tym odpady opakowaniowe z metali,
odpady z tworzyw sztucznych w tym odpady 
opakowaniowe tworzyw sztucznych 
oraz opakowania wielomateriałowe

Selektywnie zbierane odpady komunalne 
- bioodpady 

Popiół z palenisk domowych 

Odpady budowlane i rozbiórkowe 

Przeterminowane leki i chemikalia, 
zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Raz na dwa tygodnie

Raz na miesiąc

Raz na miesiąc

Raz na miesiąc

Od kwietnia do października raz na dwa tygodnie 
Od listopada do marca raz na miesiąc

Od września do maja raz na miesiąc

Samodzielne dostarczenie do punktu 
selektywnej zbiórki PSZOK

Dwa razy w roku w zbiórkach akcyjnych
lub samodzielne dostarczenie do punktu 
selektywnej zbiórki PSZOK
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• Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub w workach i udostępnić 
w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem podmiotowi świadczącemu usługi odbioru odpadów 
do godz. 7.00!

• W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
na obszarze miejskim i wiejskim oraz budynkami wielorodzinnymi na obszarze wiejskim miesięczna 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość.

• Odpady segregowane (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło) 
Należy gromadzić w dedykowanych workach o odpowiednim kolorze, dostarczanych przez firmę
odbierającą odpady. Gdy zabraknie worków należy użyć  własnego i opisać go czytelnie frakcją 
odpadu znajdującą się w środku. Worki dostępne są również w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice. 
Odpady należy udostępnić w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem podmiotowi świadczącemu 
usługi odbioru odpadów do godz. 7.00!

• Opakowania z tworzyw sztucznych oraz z metalu należy zgnieść w celu zmniejszenia 
ich objętości.

• Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić nie wcześniej, niż 24 godziny przed wyznaczonym 
terminem odbioru, wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez właściciela nieruchomości (zarządcę) 
i nieutrudniającym korzystanie z nieruchomości, a w terminie odbioru udostępniać je podmiotowi 
świadczącemu usługi odbierania. Można również dostarczyć je do GPSZOK.  

Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, 
tel.: 12 386 10 05, 12 385 12 30,  www.proszowice.pl

OPAKOWAŃ (ZE SZKŁA LUB Z TWORZYW SZTUCZNYCH)
PRZED WYRZUCENIEM NIE TRZEBA MYĆ 
WYSTARCZY JE DOKŁADNIE OPRÓŻNIĆ

BIOODPADY

DODATKOWE ZASADY: 

MOŻNA ZAGOSPODAROWYWAĆ 
W PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKACH
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