
Do worka  KOLORU ŻÓŁTEGO  na plastik wrzucamy 

czyste: tworzywa sztuczne (butelki po napojach i chemii 

gospodarstwa domowego, folie opakowaniowe, reklamówki, 

worki i pojemniki po artykułach sypkich, kartony po napojach i 

mleku); opakowania metalowe (puszki po napojach, sokach i 

konserwach, drobny złom żelazny i metali kolorowych). 

 

Nie wrzucamy: 
opakowań z tworzyw sztucznych po olejach silnikowych, farbach, 

lakierach i środkach ochrony roślin, plastikowych i metalowych 

części samochodowych, mebli i zabawek, strzykawek, wenflonów 

i innych odpadów medycznych, naczyń jednorazowych, 

pampersów, podpasek i chusteczek higienicznych, drobnych 

odpadów biurowych - zszywek, spinaczy, sprzętu agd i rtv. 

Do worka KOLORU ZIELONEGO  na szkło wrzucamy czyste i 
nie potłuczone szklane butelki i słoiki (kolorowe i 
bezbarwne, po napojach, produktach spożywczych i 
kosmetykach, bez nakrętek, zacisków gumowych, uszczelek i 
części metalowych). 
Nie wrzucamy: 
luster, szyb samochodowych i okiennych, ceramiki, porcelany 

i fajansu, kryształu i kieliszków, szkła stołowego, 

okularowego, żaroodpornego, ekranów, lamp telewizyjnych, 

doniczek, żarówek, reflektorów, lamp neonowych, 

rtęciowych i fluorescencyjnych, zniczy z zawartością wosku. 

  

Do worka KOLORU BRĄZOWEGO  na odpady ulegające 
biodegradacji wrzucamy:  

trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, 

resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, resztki żywności (bez 

mięsa), obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i 

warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.  

 

Nie wrzucamy: 

mięsa, kości, i odchodów zwierząt, ziemi, kamieni, popiołu. 

 

 

Do worka KOLORU NIEBIESKIEGO   na papier wrzucamy 

czyste odpady papierowe (papier do pisania, zeszyty, gazety, 

czasopisma, katalogi i książki, opakowania z tektury).  

 

Nie wrzucamy:  

naczyń jednorazowych, pampersów, podpasek 

i chusteczek higienicznych, tapet, kalki, 

papieru samokopiującego i woskowanego, 

papieru z niszczarek i dziurkaczy. 

 

 
Do pojemnika na odpady zmieszane powinno trafić tylko to 

czego nie uda się wysegregować w celu odzysku lub  

recyklingu. 

Nie wrzucamy: 
Odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

odpadów niebezpiecznych, medycznych,  

poprodukcyjnych, padłych zwierząt, elektroniki,  

części samochodowych, baterii, lamp neonowych, rtęciowych i 

fluorescencyjnych 

 

PAMIĘTAJ!  ZGNIATAJ OPAKOWANIA 
PRZED WRZUCENIEM DO POJEMNIKA LUB 

WORKA 
 

  

PSZOK 
 

 ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski              ul. Lotnicza 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

 Godziny otwarcia pn-pt: 8:30 – 16:30, sob 8:00 – 12:00            Godziny otwarcia wt-pt: 7:30 – 16:30, sob 9:00 – 12:00 

                         tel. 62 737 20 12                                                                      tel. 62 737 20 17  
 

 

W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie oddać  

przeterminowane leki, chemikalia, baterie i akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony (do 4 szt./rok), odpady zielone, 

meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (do 1 

m3/rocznie).  

 

 

 

  

Pamiętaj! 
Wyrzucając do zwykłych worków lub pojemników 

odpady medyczne (np.: strzykawki, igły, wenflony) 

narażasz życie i zdrowie pracowników sortowni, a siebie 

na odpowiedzialność karną na podstawie art. 160 i art. 161 

Kodeksu Karnego oraz odpowiedzialność cywilną 

na podstawie art. 415 Kodeksu Cywilnego. 
 
 
 Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.   ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski 
 NIP: 622-10-01-188, REGON: 250448570    Sekretariat: tel. 62/733 81 30, e-mail: mzo@mzo.com.pl, 

 Dział Sprzedaży: tel. 62/733 81 35-41, e-mail: bok@mzo.com.pl Dział Wykonawstwa: 62/733 81 44 
Harmonogramy wywozów   http://wywozy.mzo.com.pl/ 

Worki/pojemniki należy wystawić do 

godziny 600 


