
 

JAK SEGREGUJEMY ODPADY 
 

PAPIER 

 
 
 gazety, zeszyty, ulotki, 
 książki, katalogi, czasopisma, 
 papierowe torby i worki, 
 papier szkolny i biurowy, 
 kartony i tekturę  
 opróżnione opakowania z papieru, 

kartonu i tektury.  
 

 

SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE 

 
 

 butelki, 
  słoiki szklane po napojach i żywności, 
 butelki po napojach alkoholowych, 
 szklane opakowania po kosmetykach. 
 
Szklane opakowania możemy wrzucać wraz z 

metalowymi nakrętkami. 

 

PLASTIK 

 
 puste butelki po napojach np. typu PET, po 

kosmetykach, środkach czystości I  olejach 
spożywczych,  

 opakowania plastikowe po żywności (np. po 
jogurtach, serkach, margarynach) 

 folie i torebki z tworzyw sztucznych, 
 opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po 

napojach, mleku, żywności), 
 opakowania stalowe i aluminiowe (puszki po 

napojach, konserwach, dezodorantach, kapsle) 
 drobny złom żelazny i z metali kolorowych (np. 

narzędzia, zabawki). 

BIOODPADY 

 
 

 odpady kuchenne, 
 liście, trawę,  
 kwiaty, 
 resztki roślin ciętych i 

doniczkowych, 
 drobne odpady z drewna 

 i słomy. 

 

UWAGA! NIE WRZUCAMY ! 
 

 kartonów i tektur pokrytych folią 
aluminiową ( np. po mleku i napojach). 

Odpady te wrzucamy 
 do pojemników na plastik. 

 

 zabrudzonego i zatłuszczonego  papieru 
( np. opakowań po maśle, twarogu i in.), 

 kalki, celofanu, papieru termicznego i 
faksowego, 

 tapet i worków po materiałach 
budowlanych(np. cemencie, klejach),  

 odpadów higienicznych (np. waciki, 
podpaski, pieluchy). 

Odpady te wrzucamy do pojemnika  na 
zmieszane odpady komunalne. 

 

 szkła stołowego, żaroodpornego, 
porcelany, fajansu i ceramiki, 

 opakowań po lekach, 

 szkła okularowego luster i szyb 
okiennych 

Odpady te wrzucamy do pojemnika  na 
zmieszane odpady komunalne 

 szyb samochodowych – 

Zużyte szyby oddajemy przy montażu 

nowych 

 żarówek, lamp neonowych, 
fluorescencyjnych i rtęciowych, 

 ekranów i lamp telewizyjnych, 
monitorów. 

Odpady te przekazujemy do punktu 
zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 
ektronicznego 

 

 butelek po olejach samochodowych, silnikowych 
i smarach, 

 puszek i pojemników po farbach i lakierach, 

Postępujemy zgodnie  
z zaleceniami umieszczonymi  

na etykiecie produktu 

 gumy, 
 styropianu , 
 plastikowych zabawek, 
 opakowań po lekach. 

Wyrzucamy je  
do zmieszanych odpadów  

komunalnych 
 opakowań po środkach chwasto i owadobójczych 

Oddajemy je sprzedawcy, 
u którego kupiliśmy środki 

 
 odpadów innych aniżeli 

bioodpady i odpady zielone 
 kamieni, popiołu. 

 
Wrzucamy je do pojemnika na 
zmieszane odpady komunalne 
 

 opakowań 

 
Wrzucamy do właściwego 
pojemnika na surowce wtórne 

PAMIĘTAJ ! 

 Usuń zszywki, metalowe części i 
plastikowe opakowania 

 

 
 Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do 

pojemnika, 
Oszczędzamy wodę!!! 

 Wrzucaj opakowania opróżnione, a nie 
myte  

Nie wozimy powietrza !!! 
 Zgniataj butelki i puszki 

Oszczędzamy wodę!!! 
 Wrzucaj opakowania opróżnione, a nie myte  
 

 Bioodpadów nie wrzucamy w 
foliowych torebkach, 

 Bioodpady mogą być wrzucane w 
opakowaniach papierowych 
niefoliowanych. 

INFORMACJE DODATKOWE 
   

Wykaz punktów  
zbierania zużytego 
sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego 

 Zakład Zaopatrzenia  Hydrostal sp.J,Józef Woźniak i Jacek Kuszyński  Konin, ul. M. Dąbrowskiej 8 Pogotowie ZSEE 
 Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi  sp. z o.o. Konin,ul. Sulańska 13 PSZOK 
 PAK Serwis sp. z o.o. Konin, ul. Przemysłowa 158 
 PHU Komex Katarzyna Trzmielewska, Konin ul. Żwirki i Wigury 29 

Przy zakupie sprzętu RTV można zostawić w placówce handlowej zużyty sprzęt w proporcji jeden do jednego 

Przewoźnik odbiera zużyty sprzęt 2 razy w roku lub częściej z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, zgodnie z harmonogramem podanym 
do publicznej wiadomości. 

Wykaz aptek  
w których można oddać 
przeterminowane leki 

APTEKI  „Śródmiejska”, Al. 1 Maja 15, „Prima” Farmacja UNO sp. z o.o. Sosnowa 9, „Stylowa2” MM Pharma sp. z o.o., Chopina 23B, „Pod 
Lwem” 3 Maja 5, „Zatorze”  Heureka sp. z o.o. Szeligowskiego 1, „Kasztanowa” Spółdzielców 31 B „Panaceum” Wyszyńskiego 28, „Pini Plus” 
Powstańców Wielkopolskich 7/1, „Na Wzgórzu” Piłsudskiego 2, „Mediafarm” Zakole 2a, „Centrum” Dworcowa 15, „Łężyńska” Łężyńska 13a, 
„Storm” Muzealna 1 

 
Wykaz punktów  
zbierających zużyty  
sprzęt medyczny 

APTEKI:  "Valeriana", ul. Szymanowskiego 1, „Familijna”, ul. Kościelna 3, „Galenika” Sp. z o.o., ul. Szpitalna 52, „Konwalia”, ul. Konwaliowa 
14, „SALUS”, ul. Szpitalna 45, „Staromiejska”, ul. 3 Maja 62A, „Śródmiejska”, Aleje 1- go Maja 15, „PRIMA”  ul. 11 Listopada 6, „PRIMA” Plac 
Zamkowy 14 oraz DJ Farmacja Sp. z o.o., ul. Hurtowa 2,. 

Odpady 
wielkogabarytowe.

Zużyte opony  

Trafiają bez dodatkowej opłaty do  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się w MZGOK sp z o.o. Konin, 
Sulańska 13   

 Mieszkańcy mogą  dostarczyć (w godzinach  pracy PSZOK 6.00-22.00 , w soboty 6.00-14.00 (transport na własny koszt) 
 Przewoźnik zbiera odpady wielkogabarytowe 2 razy w roku lub częściej z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców zgodnie z 

harmonogramem podanym do publicznej wiadomości. 

 
Drobne odpady 
rozbiórkowe i 
remontowe 

Trafiają bez dodatkowej opłaty do  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się w MZGOK sp z o.o. Konin, 
Sulańska 13   

 Mieszkańcy mogą dostarczyć w godzinach  pracy PSZOK 6.00-22.00 , w soboty 6.00-14.00 (transport na własny koszt) 
 Za dodatkową opłatą przewoźnik na życzenie mieszkańców podstawi kontener na odpady rozbiórkowe. 

 

 


