
Gmina Miasto
Zgierz

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK 
jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-15:00, 
w sobotę 6:00-13:00, Zgierz, ul. Barlickiego 3a - tel. 42 716 67 57.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ FRAKCJI ODPADÓW
PRZYJMOWANYCH W PSZOK-U:

Butelki PET, opakowania po chemii gospodarczej (np. szamponach, 
proszkach, płynach), opakowania po produktach spożywczych, 
plastikowe torebki, worki, reklamówki i folie, plastikowe zakrętki, 
plastikowe koszyki po owocach, styropian opakowaniowy, puszki 
aluminiowe, puszki z blachy stalowej po żywności, drobny złom żelazny 
i metale kolorowe, kapsle i zakrętki po słoikach, folia aluminiowa, 
kartony po napojach, wielomateriałowe odpady opakowaniowe - 
po płynnej żywności, kosmetykach i inne podobne.

Metale i tworzywa sztuczne 

Papier

Szkło

Gazety i czasopisma,  katalogi, prospekty, foldery, ulotki, papier 
szkolny i biurowy, książki i zeszyty,  torebki papierowe,  papier pakowy,  
pudełka kartonowe,  tektura i inne podobne.

Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach 
alkoholowych i olejach roślinnych, szklane opakowania 
po kosmetykach i inne podobne.

Bioodpady

Leki

Chemikalia

Zużyte baterie i akumulatory

Odpady spożywcze i kuchenne, warzywa i owoce, skorupki jaj, stary 
chleb, liście, kwiaty, chwasty i skoszona trawa, drobne gałęzie drzew 
i krzewów,  trociny i kora drzew, choinki świąteczne i inne podobne.

Leki bez opakowań papierowo-kartonowych i inne podobne.

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, środki  ochrony 
roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 
lub nimi zanieczyszczone, detergenty, zużyte oleje i inne podobne.

Zużyte baterie i akumulatory.

Zużyte igły, strzykawki, ampułkostrzykawki i inne podobne.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Dyskietki, taśmy magnetyczne, kasety magnetyczne, kasety wideo, 
dyski twarde, płyty CD, DVD, kineskopy z monitorów i telewizorów, inne 
części i podzespoły elektroniczne zawierające elementy niebezpieczne, 
zużyte cartridge, tonery, przewody, kable, wtyczki, przełączniki, różnego 
rodzaju części i  podzespoły    elektroniczne  i  elektryczne,  pralki,  
lodówki,  komputery,  telefony,  świetlówki, żarówki energooszczędne, 
telewizory, radia, mp3, żelazka, wiertarki i inne podobne.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe 
Meble ogrodowe, stoły, krzesła, szafy, tapczany łóżka, wersalki, fotele, 
materace, dywany, wykładziny, linoleum, ramy okienne, drzwi 
z szybami i bez, żyrandole, rowery, zabawki dużych rozmiarów, miski, 
beczki, wiadra, skrzynki, palety, duże elementy dekoracyjne mieszkań: 
karnisze, abażury, lampy, lustra, duże wazy, poduszki, koce, pierzyny, 
wózki dziecięce, wanienki dziecięce, wanny, zlewy, muszle toaletowe, 
spłuczki, umywalki, donice, kosze, sprzęt elektryczny i elektroniczny 
również zdekomponowany, elementy pojazdów i inne podobne.

Odzież i tekstylia
Ubrania, buty, torebki, paski, koce, ręczniki, zasłony, firanki, obrusy, 
skrawki materiałów, zabawki pluszowe i inne podobne.

Zużyte opony
Zużyte opony.

Odpady budowlane i rozbiórkowe 
Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
np. posadzki betonowe, beton, gruz ceglany np. cegły, pustaki, cement, 
płytki ceramiczne, usunięte tynki, tapety, okleiny itp., materiały 
izolacyjne, papa odpadowa, drewno np. belki, konstrukcje drewniane, 
deski, boazeria, panele, szkło np. szyby okienne, tworzywa sztuczne 
np. rynny z PCV, rury wodociągowe i kanalizacyjne, gleba, ziemia 
z wykopów budowlanych i inne podobne.
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Apteka „Przy Banku”ü
Zgierz, ul. 1 Maja 28 A

ü Apteka E. Cylke, A. Cylke Sp. j.
Zgierz, Plac Jana Pawła II 20

ü Apteka „Arnika” Czernek, 
Kochański Sp. j.
Zgierz, ul. Witkacego 4

Apteka Słonecznaü
Zgierz, ul. Długa 6

ü Apteka Wspólna
Zgierz, ul. Ks. J. Popiełuszki 2a 

PSZOK

Leki - można dostarczyć do PSZOK lub do jednej z poniżej
wymienionych aptek na terenie Miasta Zgierza:

ZASADY
SEGREGACJI
ODPADÓW 

Apteka „Hortensja” Sp. j.ü
Zgierz, ul. Fijałkowskiego 2

Apteka „Afarm” Sp. z o.o.ü
Zgierz, ul. Parzęczewska 35

Apteka „Najlepsza ü
dla Ciebie” Sp. j.
Zgierz, ul. Tuwima 18

Apteka u Dominikaü
Zgierz, ul. Jana Lechonia 2

Dofinansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi 

Zgierz 2020

Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych
powstałe w gospodarstwie domowym:



RODZAJ ODPADÓW I KOLOR POJEMNIKA LUB WORKA
Szkło Metale

i tworzywa
sztuczne

ű szkło stołowe,
ű fajans i porcelana,
ű ceramika, doniczki,
ű znicze z woskiem,
ű lustra i witraże,
ű szkło okienne i zbrojone,
ű żarówki, świetlówki
ű szkło kryształowe,
ű reflektory i izolatory,
ű opakowania po lekach 

i rozpuszczalnikach,
ű szkło żaroodporne 

i okularowe,
ű termometry,
ű ekrany i lampy 

telewizyjne,
ű szyby samochodowe,
ű inne odpady     

komunalne.

ü butelki i słoiki szklane 
po napojach i żywności,

ü butelki po napojach 
alkoholowych i olejach 
roślinnych,

ü szklane opakowania 
po kosmetykach.

wrzucaj wrzucaj

nie wrzucaj

nie wrzucaj

Szkło: Tworzywa sztuczne:

ü butelki po napojach,
ü opakowania po chemii

gospodarczej                
(np. szamponach, 
proszkach, płynach),

ü opakowania 
po produktach
spożywczych,

ü plastikowe zakrętki,
ü plastikowe torebki, 

worki, reklamówki 
i folie,

ü plastikowe koszyczki 
po owocach.

Metale:

ü puszki po napojach, 
sokach,

ü puszki z blachy 
stalowej po żywności,

ü drobny złom żelazny 
i metale kolorowe,

ü kapsle, zakrętki od 
słoików,

ü folia aluminiowa.

Wielomateriałowe:

ü odpady opakowaniowe 
po płynnej żywności 
np: kartony po mleku, 
sokach i kosmetykach.

ű butelki i pojemniki 
po olejach silnikowych 
i przemysłowych,
ű butelki i pojemniki 

po płynach chłodniczych 
i hydraulicznych,
ű opakowania po lekach 

i strzykawki,
ű zabawki,
ű skrzynki po napojach,
ű styropian i inne odpady 

budowlane 
i rozbiórkowe,
ű opakowania po farbach, 

lakierach i olejach,
ű tworzywa piankowe,
ű kauczuk, guma i silikon,
ű opakowania 

po aerozolach,
ű zużyte baterie 

i akumulatory  
przenośne,
ű zużyty sprzęt 

elektryczny 
i elektroniczny,
ű części samochodowe,
ű inne odpady    

komunalne.

Papier

ü gazety i czasopisma,
ü katalogi, prospekty, 

foldery, ulotki,
ü papier szkolny i biurowy,
ü książki i zeszyty,
ü torebki papierowe,
ü papier pakowy,
ü pudełka kartonowe,
ü tektura.

ű papier mocno zabrudzony 
i tłusty,
ű ręczniki papierowe 

i zużyte chusteczki 
higieniczne,
ű papier lakierowany 

i powleczony folią,
ű kalka,
ű papier termiczny 

i faksowy,
ű kartony po mleku 

i napojach,
ű papier przebitkowy,
ű pieluchy jednorazowe 

i podpaski,
ű worki po nawozach, 

cemencie i innych 
materiałach 
budowlanych,
ű tapety,
ű inne odpady komunalne.

Papier i tektura:

nie wrzucaj

wrzucaj

Bioodpady

nie wrzucaj

ű kości zwierząt,
ű olej jadalny,
ű mięso i padlina zwierząt,
ű piasek i kamienie,

wrzucaj

ü odpady spożywcze 
i kuchenne,

ü nienadające się do 
spożycia warzywa 
i owoce,

ü skorupki jaj,
ü liście, kwiaty, chwasty 

i skoszona trawa,
ü trociny i kora drzew,

ü drobne gałęzie drzew 
i krzewów,

ü choinki świąteczne,
ü stary chleb.

ű leki,
ű drewno,
ű odchody zwierząt,
ű popiół z systemów 

grzewczych,
ű innych odpadów 

komunalnych.

NIE WRZUCAJ BIOODPADÓW
W TOREBKACH FOLIOWYCH

wrzucaj

ü szkło stołowe, kryształy, 
fajans i porcelana,

ü pieluchy, podpaski, 
chusteczki higieniczne,

ü resztki mięsa i kości,

zabrudzony i tłusty ü
papier,
odchody zwierząt,ü
zimny popiół także ü
z grilla,
inne odpady nienadające ü
się do segregacji.

Niesegregowane
(zmieszane
odpady komunalne)

UWAGA:


