
SYSTEM 
SEGREGOWANIA

ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

w Gminie Miasto Ko³obrzeg

PSZOK czynne bêd¹ od poniedzia³ku do pi¹tku w 
godzinach 10:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 
10:00 – 16:00, natomiast w miesi¹cach od czerwca do 
sierpnia PSZOK czynne bêd¹ od poniedzia³ku do soboty 
w godzinach 10:00 - 21:00.

PAMIÊTAJ!
Przywo¿¹c odpady problemowe do PSZOK zabierz ze 
sob¹ kopiê informacji o przyjêciu deklaracji przez urz¹d, 
ten dokument jest podstaw¹ bezkosztowego przyjêcia 
odpadów „na bramie”.

Apteki prowadz¹ce zbiórkê przeterminowanych leków:

1. Apteka PRIMA, Pl. Ratuszowy 5A/2, 78-100 
Ko³obrzeg

2. Apteka Dr.Max, ul. Koszaliñska 36, 78-100 Ko³obrzeg
3. „Apteka na S³owiñców”, ul. S³owiñców 8/1, 78-100 

Ko³obrzeg
4. Apteka Zachodnia, ul. Wylotowa 12a, 78-100 

Ko³obrzeg
5. Apteka „Pod Lwem”, ul. Or³owskiego 48, 78-100 

Ko³obrzeg
6. Apteka na Dubois, ul. Dubois 29, 78-100 Ko³obrzeg
7. Apteka „Przy szpitalu”, ul. £opuskiego 34, 78-100 

Ko³obrzeg
8. Apteka Ca³odobowa, ul. Mariacka 14, 78-100 

Ko³obrzeg
9. Apteka Dbam o Zdrowie, ul. £opuskiego 31, 78-100 

Ko³obrzeg
10. Apteka Dbam o Zdrowie, ul. Wschodnia 3, 78-100 

Ko³obrzeg
11. Apteka Dbam o Zdrowie, ul. Dworcowa 1, 78-100 

Ko³obrzeg
12. Apteka Dy¿urna, ul. S³owiñców 9/37, 78-100 

Ko³obrzeg (apteka dodatkowo zbiera inne odpady, 
które zawieraj¹ ¿ywe drobnoustroje lub ich 
toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia 
materia³u genetycznego, o których wiadomo lub co 
do których istniej¹ wiarygodne podstawy do 
s¹dzenia, ¿e wywo³uj¹ choroby u ludzi i zwierz¹t).

13. Apteka  Dr.  Max,  ul.  M³yñska  9,  78-100  Ko³obrzeg

Miejskie Stacje Minielektroodpadów (MSM)

Ko³obrzeg posiada 14 Miejskich Stacji Minielektro-
odpadów (MSM), do których wszyscy mieszkañcy 
mog¹ BEZP£ATNIE, a przede wszystkim zgodnie
z prawem, oddaæ drobne elektroodpady takie jak:

• zu¿yte p³yty CD
• zu¿yte baterie
• zu¿yte ¿arówki
• zu¿yte tonery
• zu¿yte telefony komórkowe i ³adowarki.

Miejskie Stacje Minielektroodpadów mieszcz¹ siê 
przy ulicach: Nowogródzkiej, Ratuszowej, Janiska, 
Koniecpolskiego, Norwida, Tuwima, Szymanowskiego, 
Jednoœci Narodowej, S³owiñców, Solnej, Szarych Szere-
gów, Helsiñskiej, Klonowej oraz Grzybowskiej.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK)

W ramach wniesionej op³aty za odbiór odpadów 
komunalnych ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci po-
³o¿onej na terenie Gminy Miasto Ko³obrzeg mo¿e 
BEZP£ATNIE oddaæ odpady problemowe, takie jak:

• opakowania po farbach, lakierach i chemii 
gospodarstwa domowego, 

• zu¿yte baterie i akumulatory, 
• zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, 
• meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
• zu¿yte opony, 
• odpady zielone, 
• odpady budowlane i rozbiórkowe ( w ramach 

obowi¹zuj¹cego limitu) pochodz¹ce z drob-
nych prac,

• szk³o,
• papier i tekturê,
• tworzywa sztuczne,
• metale,
• tekstylia i odzie¿,
• opakowania wielomateria³owe,
• œwietlówki i ¿arówki,
• chemikalia



POJEMNIK NIEBIESKI

PAPIER

WRZUCAMY WRZUCAMY WRZUCAMY

WRZUCAMY

WRZUCAMY

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY NIE WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

• gazety, czasopisma

•  katalogi, prospekty, foldery

• papier szkolny i biurowy

• książki, zeszyty

• torebki i worki papierowe

• papier pakowy

• pudełka kartonowe i tekturowe

• papieru termicznego
i drukarskiego

• kartonów po mleku i napojach

• worków po nawozach, 
cemencie i innych materiałach 
budowlanych

PAMIĘTAJ:
w miarę możliwości

usuń zszywki, metalowe części
i plastikowe elementy!

POJEMNIK ZIELONY

SZKŁO

• szkła żaroodpornego

• zniczy z zawartością wosku

• żarówek i świetlówek

• reflektorów

• opakowań po lekach, 
rozpuszczalnikach, olejach 
silnikowych

• luster

POJEMNIK ZIELONY

SZKŁO

POJEMNIK BRĄZOWY

BIO

Wrzucaj
opakowania szklane

bez zawartości.

Zakrętki i kapsle
wrzucamy do metali

i tworzyw sztucznych!

• szyb okiennych i zbrojonych

• monitorów
i lamp telewizyjnych

• termometrów i strzykawek

POJEMNIK ŻÓŁTY

METAL I TWORZYWA

SZTUCZNE

• opakowania po chemii 
gospodarczej i kosmetykach

• butelki po napojach typu PET, 
PE

• plastikowe zakrętki

• plastikowe torebki, worki, 
reklamówki i inne folie

• plastikowe opakowania 
żywności

• plastikowe skrzynki, doniczki, 
wiaderka

• puszki po napojach

• kapsle

• drobny złom żelazny i metali 
kolorowych 

• butelek i pojemników
z zawartością

• 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

• odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.)

• gałęzie drzew i krzewów

• skoszoną trawę, liście, kwiaty

• trociny i korę drzew

• resztki jedzenia

• leków

• drewna impregnowanego

• płyt wiórowych i MDF

• innych odpadów komunalnych 
(w tym niebezpiecznych)

PAMIĘTAJ:
wrzucaj opakowania

bez zawartości.
Zgnieć butelki i puszki!

Odkręć i zgnieć
przed wyrzuceniem!

Wrzucaj TYLKO 
resztki jedzenia w postaci

STAŁEJ!

• zabrudzony, tłusty papier

• papier powlekany folią

• ceramikę, doniczki, porcelanę, 
kryształy

• szkło okularowe

• popiół z węgla kamiennego

• ziemię i kamienie

• zużyte ubrania, buty

• gumowe uszczelki do słoików

• kości zwierząt

• odchody zwierząt

• odpady niehigieniczne

• odpadów niebezpiecznych 
(baterii, żarówek, farb, 
rozpuszczalników, tuszy do 
drukarek)

• lekarstw

• drobnych sprzętów 
elektrycznych i elektronicz-
nych

Ręczniki papierowe i chusteczki
wrzucaj do resztkowych!

• bezbarwne
i kolorowe butelki, słoiki 
szklane po napojach
i żywności

• butelki po napojach 
alkoholowych

• szklane opakowania po 
kosmetykach

POJEMNIK CZARNY

RESZTKOWE
(pozostałe po segregacji)
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