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PSZ    K

KAMPINOS SEGREGUJE



Czym jest PSZOK? 

Dlaczego warto
segregować odpady? 

Do PSZOK nie przyjmujemy:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Kampinos  
w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie  
selektywnie zebrane odpady komunalne.

PRACOWNIK PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH MOŻE ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA ODPADÓW 
JEŻELI ICH RODZAJ I ILOŚĆ WSKAZUJĄ NA TO, IŻ NIE  
POWSTAŁY ONE NA TERENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO

• odpadów zawierających azbest

• szyb samochodowych

• szkła zbrojonego i hartowanego

• zmieszanych odpadów komunalnych

• części samochodowych

• złomów metalicznych i stopów metali  
(miedz, brąz, mosiądz, aluminium, ołów, cynk, 
żelazo, stal)

• odpadów budowlanych zmieszanych z innymi 
odpadami 

• padłych zwierząt

• czyste środowisko poprzez wyeliminowanie 
spalania odpadów w kotłowniach domowych

• ograniczona ilość odpadów na składowiskach
• likwidacja dzikich wysypisk
• segregując – płacisz mniej

!
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1. Do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunal-
nych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą nieodpłatnie 
dostarczyć we własnym zakresie zebrane selektywnie odpady. 

2. Z PSZOK mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy Kampinos, 
w imieniu których została złożona deklaracja o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady pochodzące 
z gospodarstw domowych położonych na terenie nieruchomości 
zamieszkałych.

4. Do PSZOK nie są przyjmowane odpady komunalne zmiesza-
ne oraz odpady pochodzące z działalności gospodarczej.  
Nie są przyjmowane odpady pochodzące z prac budowlanych  
objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem do Starostwa 
Powiatowego. 

NIE WOLNO MIESZAĆ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z INNYMI  
ODPADAMI!

Oddzielenie odpadów niebezpiecznych od pozostałych odpadów  
komunalnych zapobiega zanieczyszczeniu tych ostatnich  
substancjami niebezpiecznymi.

NIE WOLNO MIESZAĆ POPIOŁU Z INNYMI ODPADAMI!

Nie należy umieszczać w pojemnikach odpadów powodują-
cych ich zanieczyszczenie, w szczególności gorącego popiołu  
i żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych.

NIE WOLNO SPALAĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH  
W DOMOWYCH PIECACH!

Podczas spalania odpadów komunalnych uwalnia się do atmosfe-
ry wiele szkodliwych substancji, w tym tlenki azotu i siarki, furany 
i dioksyny (najbardziej rakotwórcze substancje).

ODPADY ZIELONE

Do kompostowania nadają się wszelkie odpady organiczne  
z działki: wyplewione chwasty, skoszona trawa, pocięte  
na kawałki drobne gałązki, liście, słoma, siano itp.

Do kompostowana nadają się również odpady organiczne   
z gospodarstwa domowego np. niezdatne do spożycia owoce  
i warzywa oraz obierki.

Pamiętaj!
Każdy odpad to potencjalny surowiec!

SEGREGUJ ŚMIECI!
ZADBAJ O WSPÓLNĄ PRZYSZŁOŚĆ

ZASADY POSTĘPOWANIA 
Z ODPADAMI:
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MEBLE I PRZEDMIOTY 
WIELKOGABARYTOWE

ODPADY ULEGAJĄCE 
BIODEGRADACJI

PAPIER I TEKTURA

OPAKOWANIA SZKLANE  
I SZKŁO

OPAKOWANIA Z METALI  
I METAL

TWORZYWA SZTUCZNE

ODPADY ZIELONE (W SZCZEGÓLNOŚCI 
GAŁĄZIE, LIŚCIE, SKOSZONA TRAWA)

CHEMIKALIA (W ORYGINALNYCH, 
OPISANYCH OPAKOWANIACH)

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY 
I ELEKTRONICZNY

ZUŻYTE BATERIE 
I AKUMULATORY

ZUŻYTE OPONY 
SAMOCHODOWE

„CZYSTY” GRUZ, NIEZANIECZYSZCZONE 
ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE

POPIÓŁ Z PALENISK DOMOWYCH

PRZETERMINOWANE LEKI

Do PSZOK przyjmujemy:



Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu 
w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania.

Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest 
na stronie internetowej gminy www.kampinos.pl

Dodatkowych informacji o PSZOK udziela:
Urząd Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3

05-085 Kampinos
tel. 22 725 00 40 wew.228, 229

urzad@kampinos.pl


