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Czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-19:00

CO MOŻNA ODDAĆ DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odpady wielkogabarytowe: Odpady pozostałe, które można oddać do PSZOK za odpłatnością:

- meble,
- dywany,
- rowery,
- wózki dziecięce,
- drzwi bez przeszkleń.

- budowlane i rozbiórkowe, np. zmieszany gruz poremontowy
  (tynki, tapety), płytki i panele ścienne lub podłogowe, muszla
  klozetowa, pisuar, wanna, brodzik, lustra, drzwi z przeszkleniami, 
  ościeżnice, okna i szkło okienne, wykładziny podłogowe (np. linoleum, 
  gumoleum),
- styropian opakowaniowy.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odpady pozostałe można dostarczyć osobiście do punktu lub zamówić 
usługę odbioru telefonicznie: 
+48 75 734 62 71 
+48 727 400 200

Odpady wielkogabarytowe z mieszkania należy zgłosić 
zarządcy lub administracji osiedla. Odpady wielkogabarytowe 
z domu jednorodzinnego należy zgłosić osobiście: 
+48 75 644 09 23 
odpady@mzgm.boleslawiec.pl
Odbiór odpadów nastąpi w ciągu 48 godzin.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu
Dział Gospodarki Odpadami

ul. Dolne Młyny 23, 59-700 Bolesławiec
tel. +48 75 644 09 23, fax +48 75 644 09 25

www.mzgm.bolesławiec.pl  odpady@mzgm.boleslawiec.pl

zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, żarówki

---

opony

odpady z metalu

odpady zielone

opakowania wielomateriałowe

przeterminowane leki i chemia
+ +

meble i inne odpady wielkogabarytowe

odpady budowlane i rozbiórkowe
w postaci czystego gruzu (cegła, beton)

zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
pochodzący z gospodarstw domowych

odpady z papieru i tektury

PSZOK

tekstylia i odzież

odpady z tworzyw sztucznych

szkło i opakowania szklane



Wrzucamy:
- gazety, katalogi, magazyny,  prospekty,
- zeszyty, książki, papier do pisania,
- torebki papierowe, papier pakowy,
- kartony, pudełka, tekturę, tekturę 
  falistą,
- opakowania wielomateriałowe, 
  tj.: kartony po mleku, napojach, 
  sokach itp.,
- papierowe ozdoby i kotyliony.

Nie wrzucamy:
- tłustego lub zabrudzonego papieru,
- papieru termicznego do faksu,  
  drukarki,
- kalek, celofanu, pergaminu,
- papierów higienicznych, pampersów, 
  podpasek,
- worków po cemencie, wapnie, tapet.

PLASTIK + METAL
Wrzucamy:
- butelki po napojach,
- słoiki po dżemach i przetworach,
- opakowania szklane po pokarmach dla 
  dzieci,
- stłuczkę szklaną bez nakrętek, kapsli 
  i korków,
- szklane naczynia i wazony,
- szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wrzucamy:
- naczyń żaroodpornych (luminarc, 
  arcoroc itp.),
- porcelany, fajansu, ceramiki, 
  kryształów,
- płytek ceramicznych, doniczek,
- luster, kineskopów, świetlówek, 
  żarówek,
- szyb okiennych, zbrojonych 
  i samochodowych.

SZKŁO
Wrzucamy:
- opakowania z tworzyw sztucznych 
  i metalu,
- plastikowe butelki PET po sokach, 
  napojach, mleku,
- plastikowe butelki po olejach 
  spożywczych,
- kubki po jogurtach, śmietanie, 
  margarynie itp.,
- tacki po produktach spożywczych,
- folie opakowaniowe i naczynia 
  jednorazowe,
- worki i torebki plastikowe, reklamówki,
- plastikowe opakowania po środkach do 
  prania, szamponach, paście do zębów, 
  mydłach w płynie itp.,
- koszyki po owocach,
- pojemniki po wyrobach 
  garmażeryjnych,
- resztki taśm opakowaniowych,
- sznurek i linki z tworzyw sztucznych,
- puszki po napojach i konserwach,
- opakowania po aerozolach, 
- drobny złom żelazny i metale kolorowe,
- suszarki do bielizny,
- zepsute narzędzia,
- resztki metalowych drutów,
- gwoździe, wkrętaki, śruby, wiertła.

Nie wrzucamy:
- opakowań i butelek po olejach 
  i smarach,
- puszek i pojemników po farbach 
  i lakierach,
- opakowań po klejach 
  i rozpuszczalnikach,
- opakowań po środkach chwasto- 
  i owadobójczych,
- baterii,
- kabli.

BALAST

Wrzucamy odpady, które nie mogą 
znaleźć się  w poszczególnych 
pojemnikach do segregacji, np.:
- pampersy, podpaski, papiery
  higieniczne,
- tłusty lub zabrudzony papier,
- papier termiczny do faksu, drukarki, 
- kalkę, celofan, pergamin,
- kable,
- naczynia żaroodporne (luminarc, 
  arcoroc itp.),
- porcelanę, fajans, ceramikę, kryształy.

W przypadku zabudowy wielorodzinnej, 
w której nie ma kompostownika, 
dopuszcza się wrzucanie odpadów 
ulegających biodegradacji (np.: obierki, 
zepsute owoce, warzywa, skorupki po 
jajkach, z wyłączeniem odpadów 
zielonych, tj.: liści, traw).

PAPIER

BALAST – odpady 
pozostałe po segregacji

PAPIER SZK�OPLASTIK 
+ METAL
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