
WOREK ŻÓŁTY 120L – PLASTIK, 

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, 

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE 

Odpady odbierane z częstotliwością 

co 14 dni. 
WRZUCAMY: butelki PET, styropian 

opakowaniowy, folie opakowaniowe, torebki 

plastikowe, pojemniki plastikowe, aluminiowe 

i metalowe puszki, kartony po napojach i 

mleku typu TETRAPAK. 

NIE WRZUCAMY:  tworzyw sztucznych 

pochodzenia medycznego, mokrych folii, 

opakowań i butelek po olejach i smarach, 

puszek i pojemników po farbach i lakierach, 

opakowań po środkach owadobójczych i 

chwastobójczych, sprzętu AGD, art. 

wykonanych z połączenia tworzywa 

sztucznego z innymi materiałami, metalami 

łączonymi z innymi materiałami np. gumą. 

 

 

 

 

 

 

WOREK NIEBIESKI 120L – PAPIER I 

TEKTURA 

Odpady odbierane z częstotliwością            

co 14 dni. 

WRZUCAMY: gazety, katalogi, książki, 

kartony, czyste torebki papierowe, tektura 

falista, papier do pisania. 
NIE WRZUCAMY: kalki technicznej, tapet, 

zabrudzonego, tłustego, lakierowanego lub 

foliowanego papieru np. po maśle, jajkach, 

folderów reklamowych, kartonów po sokach i 

napojach (typu TETRAPAK), pieluchach 

jednorazowych, podpasek, artykułów i 

papierów higienicznych (np. chusteczek) 

 

ZASADY SEGREGACJI I ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

WOREK BRĄZOWY 120L –  

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI  

 Odpady odbierane z częstotliwością co 14 

dni w okresie od kwietnia do listopada, zaś 

od grudnia do marca 1 raz w miesiącu. 
  
WRZUCAMY: trawę, liście, odpady spożywcze i 

kuchenne oraz można oddawać związane  

gałęzie o długości nie większej niż 1m i masie 

nie przekraczającej 20kg (odbierane będą 

również choinki bożonarodzeniowe) 

NIE WRZUCAMY: kości, mięsa, piasku, kamieni, 

papierosów, odchodów zwierzęcych, 

przeterminowanych lekarstw.  

Do odpadów zielonych nie należy ziemia 

oraz konary drzew.  

Dopuszcza się wystawianie odpadów w 

workach własnych.  

Nie należy stosować worków 

przeznaczonych na segregację  

(worek żółty – plastik, worek niebieski – 

papier, worek zielony – szkło) 

 

 

WOREK ZIELONY 60L – SZKŁO 

OPAKOWANIOWE BIAŁE I KOLOROWE 

Odpady odbierane z częstotliwością          

co 14 dni. 
WRZUCAMY: białe i kolorowe butelki po 

napojach, sokach, po  napojach alkoholowych, 

słoiki wolne od zanieczyszczeń metalami, 

tworzywami i resztkami jedzenia.  

NIE WRZUCAMY: ceramiki np. porcelany, 

talerzy, luster, szklanych opakowań  

farmaceutycznych i chemicznych z 

pozostałościami zawartości, szkła 

budowlanego, szyb okiennych, szyb 

samochodowych,  sprzętu AGD, żarówek i 

lamp.  

 

 

 

 

 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 
Do Punktu mieszkańcy mogą oddawać 

następujące odpady: 

- papier i tektura, 

- plastik, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale, 

- opakowania szklane,  

- odpady biodegradowalne,  

- meble i odpady wielkogabarytowe, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyte świetlówki,  

- chemikalia,  

- zużyte opony, 

- popioły,  

- przeterminowane leki,  

- tekstylia i odzież, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 

nie większej niż 1m3/rok z gospodarstwa 

domowego.   

 

MEBLE I ODPADY WIELKOGABARYTOWE oraz POPIÓŁ  

Odbierane będą bezpośrednio sprzed nieruchomości po wcześniejszym zgłoszeniu  

do Urzędu Miejskiego w Piastowie, osobiście w budynku przy ul. 11-Listopada 8 klatka B pok. 4  

lub telefonicznie pod numerem tel. 22- 770-75-43, 22-770-52-45, 22-770-52-48 

 

PSZOK zlokalizowany jest przy  

Al. Krakowskiej na terenie 

Targowiska Miejskiego (wejście 

od ul. Piotra Skargi)  czynny w 

każdy czwartek  

( z wyjątkiem świąt)  

w godzinach 12.00 – 19.00. 

Odpady przyjmowane będą po 

okazaniu dokumentu 

potwierdzającego zamieszkanie  

na terenie Miasta Piastowa: 

potwierdzenie przyjęcia  deklaracji 

lub  potwierdzenie 

dokonywania opłat za odbiór 

odpadów lub dowód osobisty. 

 

 

Do pojemnika na odpady zmieszane NIE WRZUCAMY: ziemi, piasku, kamieni, odpadów budowlanych, 
papy, odpadów niebezpiecznych, popiołu oraz odpadów ulegających biodegradacji. W przypadku 
umieszczenia w pojemniku na odpady zmieszane niewłaściwych odpadów, pojemnik zostanie 
opróżniony w kolejnym terminie zgodnie z harmonogramem, po uprzednim usunięciu tych odpadów 
przez właściciela nieruchomości. 

 

Wszystkie odpady należy wystawić przed posesję do godziny 6.00 w dniu zbiórki lub 

w dniu poprzedzającym odbiór odpadów. 

MZO zastrzega sobie prawo nieodebrania worków w przypadku nieprawidłowo 

posegregowanych odpadów. 

Oznakowanie posesji – prosimy o umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki z  

numerem posesji. 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych umieszczone są na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Piastowie www.piastow.esog.pl  

oraz na stronie MZO Pruszków www.mzo.pl 

http://www.piastow.esog.pl/
http://www.mzo.pl/

