
 
W  roku  2022 Punkt  Selektywnego   Zbierania  Odpadów   Komunalnych  

PSZOK w Tucznej  przyjmuje odpady zebrane wyłącznie w sposób selektywny, 
w podanych poniżej dniach 

 
 

 Miesiąc Dzień w godzinach 
 

1 Styczeń PIĄTEK - 14.01.2022 
PIĄTEK - 28.01.2022 

10 00-1400 

2 Luty PIĄTEK - 11.02.2022 
PIĄTEK - 25.02.2022 

10 00-1400 

 
W razie konieczności w sytuacjach szczególnych, posegregowane odpady 

można dostarczyć do PSZOK po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym 
PSZOK,  pod nr tel.  83 377 10 03,  

 

Odpady komunalne przyjmowane w  
Punkcie  Selektywnego   Zbierania  Odpadów   Komunalnych 

 
1.   opakowania z papieru i tektury (kartony, pudełka papierowe, itp.);  
2.  opakowania z tworzyw sztucznych,  
3.  opakowania z drewna,  
4.  opakowania z metali (puszki),  
5.  opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach, itp.)  
6.  opakowania ze szkła ,  
7.  zużyte opony samochodowe i po jednośladach,  
8.  odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  
9.  zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia, inne niż wymienione w 17 01 06   
10.   papier i tektura  
11.  szkło  
12.  odzież  
13.   tekstylia  
14.  opakowania po chemikaliach (tj. farby, tusze, farby drukarskie, kleje itp.)  
15.  przeterminowane leki ,  
16.  baterie i akumulatory łącznie z 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 20 01 34, 20 01 

33;   
17.  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23  
18.  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 i 20 01 35 
19.   drewno inne niż wymienione w 20 01 37 
20.  tworzywa sztuczne (meble ogrodowe, wiadra, miski, doniczki, itp.) 
21.  metale,  
22.  inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 



23.  odpady ulegające biodegradacji (liście, skoszona trawa).  
24.  odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w 

gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w 
formie iniekcji, prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 
szczególności igieł i strzykawek;  

25.  odpady wielkogabarytowe  
 


