
INFORMACJA 

O Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów /PSZOK / 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów dla Gminy zakrzew od dnia 01.05.2018 do dnia 30.08.2018r prowadzi Firma 

EKO-SAM Sp. z o.o. w miejscowości Kaszewska Wola 30, gm. Przytyk  

Punkt czynny : poniedziałek, środa, sobota w godz. 8.00 do 16.00 

Kontakt : 48 – 618 -05 -45  

W punkcie przyjmowane są tylko odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie według poniższego 

asortymentu ;  

L. p. Nazwa odpadu KOD 
odpadu 

Asortyment 

1.  Tworzywa sztuczne  20 01 39  Opakowania z tworzyw sztucznych: 

plastikowe butelki po napojach, duże worki foliowe i torby 
reklamowe, folie, umyte kubki po produktach mlecznych  
( z opakowań należy oderwać „sreberka , 
aluminiowe zamknięcia jogurtów, serków itp.), 
opakowania po płynach do naczyń, szamponach, środkach 
czyszczących, kosmetykach, koszyczki po owocach 

2.  Papier i tektura 
(makulatura) 

20 01 01  Gazety, książki w miękkich okładkach lub po usunięciu 
twardych, katalogi, tektura, worki papierowe 

 Opakowania z papieru i tektury 
3.  Szkło  20 01 02 Opakowania ze szkła: opróżnione z resztek, czyste butelki i 

słoiki oraz inne opakowania szklane 
4.  Opakowania 

wielomateriałowe 
 Kartony po mleku i sokach  

5.  Metale 20 01 40  Złom stalowy, aluminium ,metali kolorowych, opakowania 
po areozolach, czyste puszki, folie aluminiowe, zakrętki od 
słoików i butelek , kapsle metalowe  

6.  Zużyte opony  
w ilości 4 sztuki  z 

pojazdów o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 3,5 

Mg w ciągu roku  

16 01 03  Opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3.5 Mg w ilości 4 sztuki  w ciągu roku  

7.  Tekstylia  20 01 11 Odzież, firany, zasłony, obrusy 
8.  Leki 

przeterminowane 
20 01 32 Leki przeterminowane   

9.  Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny 

20 01 23* 
20 01 35* 
20 01 36 

Sprzęt RTV/ AGD  

10.  Odpady budowlane i 
remontowe  

pochodzące z 

prowadzenia drobnych 

prac remontowych nie 

wymagających 

stosownych zezwoleń od 

starosty  

w jednorazowej  ilości nie 

przekraczającej 100 kg  

17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 
 

17 01 07  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 
 (cegłą, tynki, glazura, terakota, uszkodzona ceramika 
sanitarna, z wyłączeniem :  

azbestu, smoły, papy, styropianu budowlanego, 

opakowań po farbach i lakierach ,  zanieczyszczonych 

odpadów betonowych , potłuczone szyby, stolarka 

okienna, drzwi . 

17 09 04  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne  



niż wymienione w 17 01 06 opakowania  po sylikonach , 
cemencie, fugach, płyty karton-gips, tapety  z wyłączeniem  
azbestu, smoły, papy, styropianu budowlanego, 

opakowań po farbach i lakierach ,  zanieczyszczonych 

odpadów betonowych , potłuczone szyby, stolarka 

okienna, drzwi . 
 

11.  Farby, tusze, kleje 20 01 27* 
 20 01 28 

Pozostałości farb, tuszy, klejów oraz opakowania 
zanieczyszczone tymi substancjami  
( w oryginalnych opakowaniach ) 

12.  Rozpuszczalniki 20 01 13* Rozpuszczalniki do farb i lakierów 
( w oryginalnych opakowaniach) 

13.  Lampy flurescencyjne i 
inne odpady zawierające 

rtęć 

20 01 21* Świetlówki 
( w oryginalnych opakowaniach) 

14.  Odpady zielone 20 02 01  
15.  Odpady wielkogabarytowe 20 03 07  Meble i inne odpady wielkogabarytowe 

 

Odpady będą przyjmowane po okazaniu potwierdzenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz Gminy Zakrzew za bieżący okres rozliczeniowy wraz z informacja potwierdzającą 

zamieszkanie na terenie gminy .  

Wójt Gminy Zakrzew 

mgr inż. Sławomir Białkowski 


