
KILKA SŁÓW
O PUNKCIE SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
(PSZOK) to zlokalizowany na terenie gminy, specjalnie 
przygotowany i wyposażony obiekt, do którego mieszkańcy 
naszego miasta mogą bezpłatnie oddawać posegregowane 
odpady komunalne powstałe w gospodarstwach domowych.

www.radom.pl/gospodarkaodpadami

metale gruzwielkogabaryty



W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy naszego miasta mogą dostarczyć 
we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zebrane selektywnie 
następujące rodzaje odpadów:

Tworzywa sztuczne

Odpady budowlane 
i remontowe pochodzące 

z remontów prowadzonych
 we własnym zakresie

opakowania z tworzyw sztucznych; np. plastikowe butelki po napojach, 
worki foliowe i torby reklamowe, folie, opróżnione kubki po produktach 
mlecznych, opakowania po płynach do mycia naczyń, szamponach, 
środkach czyszczących, kosmetykach

Papier i tektura
np. gazety, książki, katalogi, tektura, worki papierowe

Metale złom stalowy, złom aluminium i metali kolorowych

Odpady zielone trawa, liście, gałęzie

opakowania z papieru i tektury

Lampy �uorescencyjne 
i inne odpady

zawierające rtęć

np. świetlówki

inne odpady zawierające rtęć; 
np. termometry

Szkło
opakowania ze szkła:
opróżnione z resztek butelki i słoiki oraz inne opakowania szklane

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia; np.cegła, tynki, glazura,
terakota, uszkodzona ceramika sanitarna, opakowania po sylikonach, 
cemencie, fugach, płyty karton - gips, tapety,potłuczone szyby, 
stolarka okienna, drzwi (z wyłączeniem azbestu, smoły, papy, 
styropianu budowlanego, opakowań po farbach i lakierach)

Opakowania
wielomateriałowe

np. kartony po mleku i sokach

Odpady
wielkogabarytowe

np. stare meble, szafy, stoły, kanapy, krzesła, fotele,
wykładziny, dywany, nieuszkodzona ceramika sanitarna

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny sprzęt rtv/agd

Zużyte opony
opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 ton

Popiół i żużel popiół, żużel pochodzący z gospodarstw domowych

Rozpuszczalniki np. rozpuszczalniki do farb i lakierów

Środki ochrony roślin środki ochrony roślin

Baterie  i akumulatory baterie i akumulatory

Leki przeterminowane przeterminowane lekarstwa

Tekstylia np. odzież, �rany, zasłony, obrusy

Farby, tusze, kleje
np. pozostałości farb, tuszy, klejów oraz opakowania zanieczyszczone
tymi substancjami

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
prowadzonych we własnym zakresie.

26-600 Radom ul. Witosa 96

tel. 48 384 76 06 wew. 32

czynny pon-pt 10:00-18:00

                sobota   10:00-15:00
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