
                                                       

SEGREGUJMY ODPADY ! 

PAPIER SZKŁO 
METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE 
BIO ZMIESZANE 

 Opakowania z 
papieru, 
kartonu, tektury 

 Torby 
papierowe 

 Worki 
papierowe 

 Gazety 
 Czasopisma 
 Katalogi 
 Ulotki 
 Zeszyty 
 Papier szkolny 
 Papier biurowy 
 Zadrukowane 

kartki 
 Papier do 

pakowania 
prezentów  
 

 Szklane butelki 
 Słoiki po napojach 

i żywności  
 Butelki po 

alkoholu 
 Butelki po olejach 

roślinnych 
 Szklane 

opakowania po 
kosmetykach 

 Słoik po kompocie  
 Szklane 

opakowanie po 
kosmetykach 

 Butelka szklana po 
syropie leczniczym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plastikowe butelki i 
aluminiowe puszki 

 Zakrętki od butelek i 
słoików plastikowe 
opakowania  

 Plastikowe torebki 
 Worki foliowe 
 Kapsle 
 Zakrętki od słoików 
 Tetrapaki: kartony 

po sokach i mleku 
 Folia aluminiowa 
 Opakowania ze 

styropianu  
 Puszki po 

konserwach 
 Płyta CD lub kaseta 

magnetofonowa 
 Puszka po 

konserwach  
 Puszka po napoju  
 Tubka po paście do 

zębów 
 Nakrętka od słoika  
 Opakowanie po 

jogurcie 

 Odpadki warzywne  
 Przeterminowana 

żywność  
 Gałęzie drzew i 

krzewów  
 Liście  
 Kwiaty 
 Nieimpregnowane 

drewno, trociny, 
kora 

 Pestka po owocu  
 Pieczywo 
 Sery 
 Skorupki od jajka  
 Skorupki od orzecha  
 Skoszona trawa  
 Suchy chleb  
 Torebka po herbacie 
 Żywa choinka   
 Fusy po kawie i 

herbacie  
 Jajka  
 Obierki po owocach 

i warzywach  

 
 
 

 Mięso, kości, tłuszcze 
zwierzęce 

 Zużyte środki higieny 
osobistej: waciki, 
podpaski, pieluchy, 
chusteczki 

 Wilgotny zabrudzony 
papier  

 Zatłuszczona folia 
aluminiowa  

 Worki od odkurzacza  
 Pędzle, pisaki, 

długopisy 
 Paragony  
 Popioły 
 Porcelana  
 Pudełko po pizzy 

brudne od tłuszczu  
 Rozdarte ścierki  
 Szklanki lub kieliszki 

(szkło stołowe ma inny 
skład chemiczny i inną 
temperaturę topnienia 
niż np. butelki czy słoiki 
dlatego wrzucamy do 
pojemnika na szkło) 

 Świeczka  
 Ubrania  
 Wykałaczki  
 Blister po tabletkach 

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)                                               
NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE 

 PSZOK Gminy Lelis znajduje się w miejscowości Gibałka (teren przy zrekultywowanym wysypisku odpadów). 
                Dojazd: Kierunek - droga powiatowa Lelis - Łodziska (zjazd z drogi powiatowej w drogę pożarową nr 25). 
 

 Do PSZOK oddajemy: odpady wielkogabarytowe, toner do drukarki, rower, styropian opakowaniowy (czysty bez zabrudzeń), 
puszka po farbie, ubrania, sprzęt elektryczny oraz elektroniczny (np. stare pralki, lodówki- kompletne),odpady budowlane, 
remontowe, szyby okienne bez ram, cegła, opony samochodowe, zepsute zabawki dziecięce, żarówka (PSZOK lub specjalne 
pojemniki w sklepach), bateria alkaliczna (PSZOK lub specjalne pojemniki w sklepach), drewniana deska do krojenia, 
ładowarka do telefonu, panele ścienne/ podłogowe. 

 
 Szczegółowe informacje na temat zasad funkcjonowania PSZOK-u, znajdą Państwo w Regulaminie Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych, dostępnego w siedzibie lub na stronie : www.lelis.pl. 
                                                                                                  

Godziny Pracy PSZOK 
Poniedziałek – nieczynne 

Wtorek – 7:00 – 15:00 
Środa – 10:00 – 18:00 

Czwartek – 8:00 – 16:00 
Piątek – 8:00 – 16:00 

Sobota – 11:00 – 19:00 
 

Uwaga szkła, plastiku ani metalu nie trzeba myć przed wrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane.                      

Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wrzucajmy do 

odpowiednich worków/pojemników.  


