
 
 

ODBIÓR RAZ NA MIESIĄC 
 

   
 

ODBIÓR RAZ NA 2 MIESIĄCE 

 
 

ODBIÓR CO 2 TYGODNIE 

Tu należy wrzucać: Tu należy wrzucać: Tu należy wrzucać: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Wrzucaj czyste i suche opakowania 
 bez resztek produktów. Zerwij etykiety. 

Zgnieć butelki przed wrzuceniem. 
Złóż pudełka kartonowe na płasko. 
 

Nie tłucz szkła przed wrzuceniem. 
Wyrzucaj czyste opakowania. 

Zdejmij nakrętkę, pokrywkę. 
Zerwij etykiety. 

 

Tu nie należy wrzucać: Tu nie należy wrzucać: Tu nie należy wrzucać: 

     
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 puste butelki plastikowe, opakowania po 

kosmetykach i środkach czystości 

 plastikowe nakrętki 

 kanistry plastikowe 

 plastikowe opakowania po żywności (kubki 

po jogurtach, koszyczki po owocach) 

 torebki, worki papierowe i foliowe 

 kartony po napojach, mleku (tetrapaki) 

 gazety, książki, kartony 

 puste puszki po napojach i konserwach 

 tekstylia 

 zabawki 

 odpady drewniane i metalowe 

 garnki 

 butelki, słoiki (bez nakrętek, zacisków  

i gumowych uszczelek) 

 inne szklane opakowania po żywności 

 

 odpady pozostałe po segregacji 

 resztki jedzenia 

 pieluchy, podpaski i artykuły higieniczne 

 zatłuszczone butelki i pudełka 

 mokry, brudny papier i folie 

 żwirek i trociny z kuwety, klatki 

 odchody zwierząt domowych 

 worki od odkurzaczy wraz z zawartością 

 tworzywa piankowe 

 styropian opakowaniowy 

 papier termiczny, faksowy, kalkę, tapety 

 ceramikę i porcelanę (miski, talerze, figurki, 

doniczki itp.)  

 lustra, szyby, szkło zbrojone i żaroodporne 
 obuwie 

 mokrych, brudnych folii i papieru 

 opakowań po olejach, smarach 

 opakowań po nawozach, środkach owado- 

i chwastobójczych 

 tworzyw piankowych i styropianu 

 sprzętu RTV i AGD 

 papieru termicznego, faksowego 

 kalki, tapet 

 pieluch, podpasek i artykułów higienicznych 

 opakowań po lekach, nawozach, środkach 

owado- i chwastobójczych 

 termometrów 

 żarówek i świetlówek 

 ceramiki i porcelany (miski, talerze, figurki, 

doniczki itp.) 

 szkła zbrojonego, żaroodpornego 

 luster, szyb 

 odpadów niebezpiecznych 

 żarówek i świetlówek 

 baterii i sprzętu RTV i AGD 

 leków i opakowań po lekach 

 opakowań po farbach i lakierach 

 termometrów 

 odpadów budowlanych 

 opakowań po nawozach, środkach owado- 

i chwastobójczych 

 trawy i liści 

 popiołu 



 



 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Adres PSZOK-u: Reguły, ul. Graniczna 6 
 

 
 

Godziny pracy PSZOK-u: 
Wtorek       700-1300 

Czwartek  1300-1900 
Sobota     1000-1600 
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 

 

Wszelkie niezbędne informacje  
otrzymacie Państwo dzwoniąc  

pod nr telefonu 22 350 91 11 
lub pisząc na adres e-mail: 

odpady@michalowice.pl 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) bezpłatnie przyjmo-

wane są wysegregowane frakcje odpadów  

komunalnych, tj. szkło, frakcja sucha, odpady 

zielone, przeterminowane leki, chemikalia,  

zużyte baterie i akumulatory, sprzęt rtv i agd, 

opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych 

prac remontowych, odpady problemowe  

i niebezpieczne. 

 

Dodatkowo: 

 przeterminowane i zbyteczne leki  

można oddać w aptekach i przychodniach, 

 baterie można wrzucać do pojemników 

ustawionych w szkołach, przedszkolach, 

Urzędzie Gminy 

 zużyte akumulatory należy przekazywać 

do placówek handlowych zobowiązanych do 

prowadzenia zbiórki tych odpadów lub  

oddać przy zakupie nowego akumulatora, 

 odpady wielkogabarytowe tj. sprzęt 

RTV i AGD, meble odbierane będą sprzed 

posesji w każdy pierwszy poniedzia-

łek/wtorek miesiąca, po wcześniejszym 

zgłoszeniu takiej konieczności do Urzędu 

Gminy Michałowice, 

 popiół odbierany będzie z pojemni-

ków/worków sprzed posesji po wcześniej-

szym zgłoszeniu do Urzędu Gminy Michało-

wice w okresie od 1 października do  

30 kwietnia. 

 

W PSZOK-u nie przyjmuje się 

odpadów zmieszanych, eternitu, 

papy, styropianu budowlanego, 

części samochodowych. 

 

 
 

Zasady segregacji 

odpadów  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Gmina Michałowice 

www.michalowice.pl 

 
 

 

Worki z trawą, liśćmi i drobnymi gałęziami będą 

odbierane sprzed posesji dwa razy w miesiącu, 

w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia. 

 

Żarówki, świetlówki, opakowania po nawozach, 

środkach owado- i chwastobójczych, olejach, 

smarach, farbach, lakierach, aerozolach należy 

oddać do PSZOK-u. 

 

 

mailto:odpady@michalowice.pl

