
PSZOK- Obecnie w Gminie Tuszyn funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
(PSZOK). PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych. Jest to miejsce, w którym
właściciel  nieruchomości  może  bezpłatnie  oddać  odpady  segregowane  w  ustalonych  ilościach
zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuszyn oraz w ilościach
wskazujących  na  użytek  własny.  Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  prowadzi  Miejskie
Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tuszynku  Majorackim  
ul.Starościańska  6  lok  4.  Odpady selektywne  można  przekazać  do  punktu  selektywnej  zbiórki
odpadów po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 513 811 004.

Rodzaj odpadu
Gdzie wyrzucamy/jak 
segregujemy

 Worek    
    lub 
pojemnik

          Informacje dodatkowe

agrafka
metale i tworzywa 
sztuczne

akumulatorki i baterie

punkt selektywnej 
zbiórki odpadów/
Pojemnik w Urzędzie 
Miasta w Tuszynie

akumulatory 
samochodowe

punkt selektywnej 
zbiórki odpadów 
(PSZOK)

aluminiowe wieczka
metale i tworzywa 
sztuczne

aparat fotograficzny

punkty selektywnej 
zbiórki odpadów/ 
Zbiórka 
elektroodpadów w 
wyznaczonych 
terminach

artykuły higieniczne pozostałe po segregacji

artykuły kosmetyczne 
(z trójkątnym znakiem 
recyklingu na 
opakowaniu)

metale i tworzywa 
sztuczne

balon dmuchany pozostałe po segregacji

bandaże pozostałe po segregacji

bateria łazienkowa, 
armatura

PSZOK

blacha do pieczenia
metale i tworzywa 
sztuczne



Rodzaj odpadu
Gdzie wyrzucamy/jak 
segregujemy

 Worek    
    lub 
pojemnik

          Informacje dodatkowe

blistry po tabletkach pozostałe po segregacji

boazeria PSZOK

bombki choinkowe pozostałe po segregacji

brodzik PSZOK

butelki PET
metale i tworzywa 
sztuczne

butelka plastikowa po 
napojach

metale i tworzywa 
sztuczne

butelka szklana po 
napojach

szkło

buty pozostałe po segregacji

celofan
metale i tworzywa 
sztuczne

ceramika / szkło 
stołowe

pozostałe po segregacji

cerata pozostałe po segregacji

chemikalia w oryg. 
opakowaniach

PSZOK

części roślin
BIO

deska do krojenia 
drewniana

pozostałe po segregacji

deska do krojenia 
plastikowa

metale i tworzywa 
sztuczne

dezodorant opróżniony PSZOK



Rodzaj odpadu
Gdzie wyrzucamy/jak 
segregujemy

 Worek    
    lub 
pojemnik

          Informacje dodatkowe

dętka rowerowa
metale i tworzywa 
sztuczne

długopis pozostałe po segregacji

doniczka ceramiczna pozostałe po segregacji

doniczki plastikowe 
(bez ziemi)

metale i tworzywa 
sztuczne

farby w oryg. 
opakowaniach

PSZOK

flamastry pozostałe po segregacji

folia aluminiowa
metale i tworzywa 
sztuczne

fusy od herbaty BIO

fusy od kawy BIO

garnki metale i tworzywa 
sztuczne

gazety Papier

gąbka do mycia 
naczyń, do mycia 
podłóg, kąpielowa

pozostałe po segregacji

guma do żucia pozostałe po segregacji

igła medyczna 
(zabezpieczona)

PSZOK

Bezpiecznie zapakowane do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów w ilościach 
wskazujących na użytek własny 
(zabezpieczone przed możliwością przekłucia 
i najlepiej podpisane).

igła od glukometru PSZOK

Bezpiecznie zapakowane do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów w ilościach 
wskazujących na użytek własny 
(zabezpieczone przed możliwością przekłucia 
i najlepiej podpisane).

kabina prysznicowa PSZOK



Rodzaj odpadu
Gdzie wyrzucamy/jak 
segregujemy

 Worek    
    lub 
pojemnik

          Informacje dodatkowe

kapsle od butelek
metale i tworzywa 
sztuczne

kapsułki z kawą pozostałe po segregacji

kapsułki po kawie – 
puste

metale i tworzywa 
sztuczne

karton
Papier

kartony po jajkach
Papier

kartony po napojach 
(np. kartony po mleku, 
kartony po soku)

metale i tworzywa 
sztuczne

kaseta magnetofonowa
metale i tworzywa 
sztuczne

kaseta video
metale i tworzywa 
sztuczne

klocki plastikowe
metale i tworzywa 
sztuczne

koperty
Papier

kora -  w ilościach 
wskazujących na 
użytek własny

BIO

kości pozostałe po segregacji

kredki pozostałe po segregacji

kryształy pozostałe po segregacji

książki Papier



Rodzaj odpadu
Gdzie wyrzucamy/jak 
segregujemy

 Worek    
    lub 
pojemnik

          Informacje dodatkowe

kubek ceramiczny pozostałe po segregacji

kubły po farbach PSZOK

kuchenka mikrofalowa

PSZOK / Zbiórka 
elektroodpadów w 
wyznaczonych 
terminach

kurz z odkurzacza pozostałe po segregacji

kwiaty bez ziemi
BIO

lampki choinkowe

PSZOK / Zbiórka 
elektroodpadów w 
wyznaczonych 
terminach

lekarstwa
PSZOK/
Pojemnik w Urzędzie 
Miasta w Tuszynie

Leki wyrzucamy bez tekturowych 
opakowań i ulotek które wrzucamy do 
papieru

lodówka

PSZOK / Zbiórka 
elektroodpadów w 
wyznaczonych 
terminach

lupy pozostałe po segregacji

lustro pozostałe po segregacji

ładowarki do 
telefonów

PSZOK / Zbiórka 
elektroodpadów w 
wyznaczonych 
terminach

maszynki do golenia pozostałe po segregacji

metale kolorowe
metale i tworzywa 
sztuczne

mięso pozostałe po segregacji

muszla klozetowa PSZOK

naczynia jednorazowe 
z plastiku

metale i tworzywa 
sztuczne



Rodzaj odpadu
Gdzie wyrzucamy/jak 
segregujemy

 Worek    
    lub 
pojemnik

          Informacje dodatkowe

naczynie żaroodporne pozostałe po segregacji

nakrętka plastikowa 
np. od butelki pet

metale i tworzywa 
sztuczne 

niedopałki papierosów pozostałe po segregacji

notesy
papier/metale i 
tworzywa sztuczne

Jeśli to notes spiralny kartki wyrzuć do 
papieru a resztę do metali i tworzyw 
sztucznych

obierki warzywne i 
owocowe

BIO

odchody zwierząt/ 
żwirek i trociny z 
kuwet dla zwierząt

pozostałe po segregacji

okna PSZOK

olej do smażenia w 
pojemniku 

pozostałe po segregacji

opakowania po 
aerozolach puste

PSZOK

opakowania po 
jogurcie

metale i tworzywa 
sztuczne

opakowania po 
papierosach

papier/metale i 
tworzywa sztuczne

Pudełko po papierosach tekturowe wyrzuć do 
pojemnika na papier
Folie plastikowe i aluminiowe wyrzuć do 
metali i tworzyw sztucznych

opakowania po 
środkach czystości

metale i tworzywa 
sztuczne

opakowania z kartonu papier

opakowanie papierowe
po maśle

pozostałe po segregacji

opakowanie po 
chipsach

metale i tworzywa 
sztuczne

opona samochodowa PSZOK 4 szt. rocznie na każde gospodarstwo 
domowe.

Odbiór nie dotyczy opon pochodzących od 
pojazdów rolniczych, jak również opon z 
pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 



Rodzaj odpadu
Gdzie wyrzucamy/jak 
segregujemy

 Worek    
    lub 
pojemnik

          Informacje dodatkowe

tony.

ości pozostałe po segregacji

owoce BIO

pampersy pozostałe po segregacji

panele podłogowe lub 
ścienne

PSZOK

papier do drukarki papier

papier do pieczenia pozostałe po segregacji

papier kalkowy pozostałe po segregacji

papier listowy papier

papier przebitkowy pozostałe po segregacji

papier ścierny pozostałe po segregacji

papier termiczny pozostałe po segregacji

papierki po cukierkach
metale i tworzywa 
sztuczne

paragon fiskalny pozostałe po segregacji

parkiet PSZOK

pasek skórzany pozostałe po segregacji

paski od glukometrów pozostałe po segregacji

pergamin, papier 
powleczony folią

pozostałe po segregacji



Rodzaj odpadu
Gdzie wyrzucamy/jak 
segregujemy

 Worek    
    lub 
pojemnik

          Informacje dodatkowe

pluszak pozostałe po segregacji

plastikowe opakowanie
m.in. po płynie do 
spryskiwaczy

metale i tworzywa 
sztuczne

plastikowe torby
metale i tworzywa 
sztuczne

plastry opatrunkowe pozostałe po segregacji

podkładki pod myszkę
metale i tworzywa 
sztuczne

pralka

PSZOK / Zbiórka 
elektroodpadów w 
wyznaczonych 
terminach

prezerwatywy pozostałe po segregacji

pudełko po pizzy - 
czyste

papier

pumeks pozostałe po segregacji

pusta zapalniczka pozostałe po segregacji

puszka po paście do 
butów bez zawartości

metale i tworzywa 
sztuczne

puszki po karmie dla 
zwierząt bez 
zawartości

metale i tworzywa 
sztuczne

puszki po konserwach
metale i tworzywa 
sztuczne

puszki po napojach
metale i tworzywa 
sztuczne

resztki karmy dla 
zwierząt

pozostałe po segregacji



Rodzaj odpadu
Gdzie wyrzucamy/jak 
segregujemy

 Worek    
    lub 
pojemnik

          Informacje dodatkowe

rozbite szkło pozostałe po segregacji

rozbite szkło okienne pozostałe po segregacji

ryby/mięso pozostałe po segregacji

saszetki po 
kosmetykach foliowe i 
plastikowe (kremy, 
maseczki)

metale i tworzywa 
sztuczne

siano - w niewielkiej 
ilości

BIO

siding PSZOK

skorupki jajek BIO

skórzane i futrzane 
produkty

pozostałe po segregacji

słoiki szkło

soczewki kontaktowe pozostałe po segregacji

styropianowe 
opakowania po daniach
gotowych

pozostałe po segregacji

szczoteczka do zębów 
plastikowa

pozostałe po segregacji

szklana butelka po 
olejach roślinnych

szkło

szklane opakowania po
kosmetykach

szkło
z wyłączeniem lakieru do paznokci, który 
należy wrzucić do odpadów pozostałych po 
segregacji

szkło okularowe pozostałe po segregacji

sznurek pozostałe po segregacji



Rodzaj odpadu
Gdzie wyrzucamy/jak 
segregujemy

 Worek    
    lub 
pojemnik

          Informacje dodatkowe

sztućce plastikowe
metale i tworzywa 
sztuczne

taśma klejąca pozostałe po segregacji

tektura papier

telewizor

PSZOK / Zbiórka 
elektroodpadów w 
wyznaczonych 
terminach

termometry PSZOK

test ciążowy pozostałe po segregacji

tonery do drukarek pozostałe po segregacji

torby papierowe - 
czyste

papier Torby nie wykonane z papieru kredowego

torebka (z tworzywa 
sztucznego) z herbatą

pozostałe po segregacji

torebka papierowa z 
herbatą

BIO

torebka foliowa
metale i tworzywa 
sztuczne

torebki foliowe po 
przyprawach 

metale i tworzywa 
sztuczne

tubki po paście do 
zębów

metale i tworzywa 
sztuczne

umywalka PSZOK

wanna PSZOK

warzywa BIO

wata opatrunkowa pozostałe po segregacji

wędliny pozostałe po segregacji



Rodzaj odpadu
Gdzie wyrzucamy/jak 
segregujemy

 Worek    
    lub 
pojemnik

          Informacje dodatkowe

wieczka aluminiowe 
np. od słoików

metale i tworzywa 
sztuczne

włosy pozostałe po segregacji

worki z odkurzacza 
zapełnione

pozostałe po segregacji

zabawki z tworzywa 
sztucznego (Bez 
elektroniki i baterii)

metale i tworzywa 
sztuczne

zabrudzony papier pozostałe po segregacji

zakrętki od słoików
metale i tworzywa 
sztuczne

zbite naczynia: 
szklanki, kieliszki

pozostałe po segregacji

zdjęcia na błyszczącym
papierze

pozostałe po segregacji

zeszyty papier

Jeśli to zeszyt spiralny kartki wyrzuć do 
papieru a resztę do metali i tworzyw 
sztucznych.
Jeśli zeszyt posiada okładkę lakierowaną 
należy ją oderwać i wrzucić do pojemnika na 
odpady pozostałe po segregacji, a kartki do 
papieru.

znicze plastikowe/ 
ceramiczne zalane 
woskiem

pozostałe po segregacji

zużyte narzędzia 
malarskie

pozostałe po segregacji

zużyte papierowe 
naczynia jednorazowe 
(papierowe kubki 
jednorazowe, 
papierowe talerzyki)

pozostałe po segregacji

żarówki PSZOK

żwirek po domowych 
zwierzakach

pozostałe po segregacji



Ważne wskazówki:

• Ten symbol na opakowaniu oznacza, że nadaje się ono do recyklingu! Czyli można 
je ponownie wykorzystać. Symbol pojawia się najczęściej na przedmiotach 
wykonanych z tworzyw sztucznych i aluminium. 

• Ten znak świadczy o tym, że opakowanie jest biodegradowalne. Takie opakowania 
rozkładają się podczas kompostowania i nie uwalniają szkodliwych substancji. 
Produkty ekologiczne z tym symbolem mogą być więc kompostowane wraz z 
odpadami organicznymi. 

• opakowania po żywności czy kosmetykach opróżniamy, ale nie musimy ich myć,
• jeśli opakowanie ma etykietę z folii termokurczliwej, o ile to możliwe, można ją zdjąć (choć

nie trzeba),
• z kopert z folią bąbelkową można – choć nie trzeba – odedrzeć papier i wyrzucić go do 

pojemnika na papier,
• aluminiowe wieczka przed wyrzuceniem oddzielamy od pojemników,
• butelki zgniatamy i odkręcamy z nich nakrętki,
• z zeszytów czy gazet nie trzeba wyrywać zszywek,
• odpady biodegradowalne można wrzucać do pojemnika BIO tylko w opakowaniach 

biodegradowalnych np. z papieru, ale niezadrukowanych,
• opróżnione słoiki wyrzucamy do pojemnika na odpady szklane, natomiast nakrętkę do 

właściwego ze względu na tworzywo pojemnika
• słoików nie trzeba myć


