
Zgodnie z hasłem
„Nowe myślenie dla czystego jutra”

mamy nadrzędny cel: więcej recyklingu i mniej odpadów.
To nie tylko nasza praca, ale też zobowiązanie

wobec przyszłych pokoleń.

Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony
środowiska i razem z nami dbasz o czyste jutro!

Gmina Markuszów
ul. Marka Sobieskiego 1
24-173 Markuszów www.prezero.com

www.fb.com/PreZeroPolska

Nowe myślenie dla czystego jutra!

PreZero Service Wschód
Oddział Puławy
ul. Komunalna 3, 24-100 Puławy
tel. 81 886 55 02, pulawy@prezero.com

PAMIĘTAJ!
Dokładnie opróżniaj opakowania przed ich wyrzuceniem.
Nie segreguj odpadów zatłuszczonych, bardzo
zabrudzonych i pokrytych klejem.
Zgniataj opakowania przed ich wyrzuceniem.
Nie mieszaj ze szkłem opakowaniowym szkła gospodarczego 
(jak np. szklanek, luster, szyb, ceramiki).

WAŻNE!
PSZOK zlokalizowany przy Oczyszczalni ścieków w Markuszowie 
czynny jest w ostatni piątek miesiąca w godzinach 8–13 i pierwszy piątek 
miesiąca w godzinach 14–16. Odpady przyjmowane na PSZOK:
• odpady budowlane i rozbiórkowe- zmieszane
• odpady budowlane rozbiórkowe – gruz
• zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
• zużyte opony do 3,5 t,
• odpady wielkogabarytowe
• leki oraz odpady nieklasyfikujące się do odpadów medycznych 
powstałych w gospodarstwach domowych
• odpady niebezpieczne (np. środki ochrony roślin, środki chemiczne, farby, 
lakiery itp.)
Obowiązują limity przyjmowania odpadów na PSZOK:
• zużyte opony samochodowe do 3,5 t – 8 sztuk/ rok od gospodarstwa domowego
• odpady wielkogabarytowe – 200 kg/ rok od gospodarstwa domowego
• odpady budowalne i rozbiórkowe – 1 m3 / rok od gospodarstwa domowego

Na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek 
prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz 
konieczność zapewnienia dostępu Wykonawcy do pojemników 
oraz worków w dniu odbioru odpadów.



ZASADY
SEGREGACJI ODPADÓW*

* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19)

METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wyrzucać:

Nie należy wyrzucać:

odkręcone i zgniecione plastikowe 
butelki po napojach
nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno 
w ramach akcji dobroczynnych
plastikowe opakowania po
produktach spożywczych
opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku i sokach)
opakowania po środkach czystości 
(np. proszkach do prania),
kosmetykach (np. szamponach, 
paście do zębów) itp.
plastikowe torby, worki, reklamówki, 
inne folie
aluminiowe puszki po napojach
i sokach
puszki po konserwach
folię aluminiową
metale kolorowe
kapsle, zakrętki od słoików

nieopróżnionych butelek i pojemników
plastikowych zabawek
opakowań po lekach i zużytych 
artykułów medycznych
opakowań po olejach silnikowych,
części samochodowych
zużytych baterii i akumulatorów
puszek i pojemników po farbach
i lakierach
zużytego sprzętu elektronicznego 
i AGD

PAPIER

Należy wyrzucać:

Nie należy wyrzucać:

opakowania z papieru, karton,
tekturę (także falistą)
katalogi, ulotki, prospekty
gazety i czasopisma
papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki
zeszyty i książki
papier pakowy
torby i worki papierowe

ręczników papierowych i zużytych 
chusteczek higienicznych
papieru lakierowanego
i powleczonego folią
papieru zatłuszczonego lub mocno 
zabrudzonego
kartonów po mleku i napojach
papierowych worków po nawozach, 
cemencie i innych materiałach 
budowlanych
tapet
pieluch jednorazowych i innych 
materiałów higienicznych
zatłuszczonych, jednorazowych 
opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych
ubrań

SZKŁO

Należy wyrzucać:

Nie należy wyrzucać:

butelki i słoiki po napojach i żywności 
(w tym butelki po napojach
alkoholowych i olejach roślinnych)
szklane opakowania po kosmetykach 
(jeżeli nie są wykonane z trwale 
połączonych kilku surowców)

ceramiki, doniczek, porcelany,
fajansu, kryształów
szkła okularowego
szkła żaroodpornego
zniczy z zawartością wosku
żarówek i świetlówek
reflektorów
opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
luster
szyb okiennych i zbrojonych
monitorów i lamp telewizyjnych
termometrów i strzykawek

Uwaga!
Niektóre gminy zapewniają osobne 
pojemniki na szkło bezbarwne
i kolorowe.

ODPADY
BIODEGRADOWALNE

Należy wyrzucać:

Nie należy wyrzucać:

odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.)
gałęzie drzew i krzewów
skoszoną trawę, liście, kwiaty
trociny i korę drzew
niezaimpregnowane drewno
resztki jedzenia

kości zwierząt
oleju jadalnego
odchodów zwierząt
popiołu z węgla kamiennego
leków
drewna impregnowanego
płyt wiórowych i pilśniowych MDF
ziemi i kamieni
innych odpadów komunalnych 
(w tym niebezpiecznych)

ODPADY
ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami
zmieszanymi należy wrzucać
wszystko to, czego nie można
odzyskać w procesie recyklingu,
z wyłączeniem odpadów
niebezpiecznych.

Popiół odbierany w worku 
w kolorze szarym.


