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Nie ma wakacji od segregacji!!!
– INFORMACJA NT. WŁAŚCIWEJ SEGREGACJI ODPADÓW 

RODZAJ ODPADU CO Z NIM ZROBIĆ?
• WALIZKI • DUŻE PLECAKI • NAMIOTY • KARIMATY  
• PODUSZKI TURYSTYCZNE TYPU „ROGAL” 
• KRZESŁA I STOLIKI TURYSTYCZNE • LEŻAKI • HAMAKI 
• PARASOLE PLAŻOWE • OGRODOWE • DMUCHANE MATERACE 
• PIŁKI • ZABAWKI PLAŻOWE • KOŁA DO PŁYWANIA • MASKOTKI 
• ŁÓŻECZKA TURYSTYCZNE • FOTELIKI ROWEROWE • WĘDKI 
• UCHWYT DO SELFIE • ZNISZCZONE ROWERY • HULAJNOGI 
• ŁYŻWOROLKI • DESKOROLKI • ROWERKI BIEGOWE 
• KASKI ROWEROWE • LATAWCE • RAKIETKI PLAŻOWE
• PALETKI DO BADMINTONA • RAKIETY DO TENISA 
• SIATKA DO BADMINTONA, SIATKÓWKI, TENISA
• GRILL TURYSTYCZNY

TO ODPADY WIELKOGABARYTOWE, KTÓRE NALEŻY:
• zostawić pod altaną śmietnikową w wyznaczonym miejscu 

(mieszkaniec bloku)
• wystawić przed dom w ramach mobilnej zbiórki w terminie 

zgodnym z harmonogramem wywozu odpadów 
(mieszkaniec domu jednorodzinnego)

• oddać do PSZOK-u – pamiętać należy o obowiązujących 
LIMITACH GABARYTOWYCH – każdy mieszkaniec ma możliwość 
nieodpłatnie dostarczyć odpady wielkogabarytowe do PSZOK 
w ilości do 0,5 tony w danym roku kalendarzowym.

• ŚPIWORY • KOCE • RĘCZNIKI • KURTKI • SANDAŁY 
• KLAPKI• MATERIAŁOWE MAŁE PLECAKI PODRÓŻNE

• wyrzucić do szarego pojemnika na odpady pozostałe  
po segregacji (tzw. „zmieszane”) 

• oddaj do PSZOK-u 

• PUSTE BUTLE GAZOWE • oddaj do PSZOK-u

• OKULARY PRZECIWSŁONECZNE • CZEPKI PŁYWACKIE 
• CERAMICZNE PAMIĄTKI • MAGNESY NA LODÓWKĘ • BIŻUTERIA
• WKŁADY DO DŁUGOPISU • KREDKI • PATYCZKI PO LODACH
• KORKI Z WINA (WYKONANE Z KORKA) 
• WSZELKIEGO RODZAJU ZUŻYTE MASECZKI • RĘKAWICZKI
• MASZYNKI DO GOLENIA JEDNORAZOWE • PILNIKI DO PAZNOKCI 
• WORKI PO WĘGLU DRZEWNYM DO GRILLA • WORKI GRILLOWE 
• FILMY I KLISZE FOTOGRAFICZNE

• wyrzucić do szarego pojemnika na odpady pozostałe 
po segregacji (tzw. „zmieszane”) 

Pierwsza połowa lata już za nami, więc czas pomyśleć o powakacyjnych porządkach. Co zrobić ze starą walizką i połamanym parasolem 
plażowym, zanim „na chwilę” schowamy je do piwnicy? Gdzie wyrzucić tubkę z resztką kremu do opalania, którego termin ważności minął?

ZNISZCZONE WALIZKI, PLECAKI
Stare, zniszczone walizki i  duże plecaki zaliczają się do kategorii odpadów 
wielkogabarytowych, czyli takich, które można zostawić w  wyznaczonym 
miejscu pod altaną śmietnikową w  przypadku mieszkańców bloków lub przed 
posesją –  w  ramach zbiórki mobilnej w  zabudowie jednorodzinnej. Odpady 
wielkogabarytowe odbierane są zgodnie z  ustalonym harmonogramem, którym 
dysponuje zarządca spółdzielni lub właściciel nieruchomości. Można te odpady 
również oddać do PSZOK-ów, czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (ul.  Katowicka lub Serdeczna – TYCHY). Jednak pamiętać należy 
o obowiązujących LIMITACH GABARYTOWYCH – każdy mieszkaniec ma możliwość 
nieodpłatnie dostarczyć odpady wielkogabarytowe do PSZOK-u w ilości do 0,5 tony 
w danym roku kalendarzowym.

AKCESORIA KAMPINGOWE I PLAŻOWE
Odpady wielkogabarytowe to także: zniszczone namioty, krzesła i stoliki turystyczne 
oraz akcesoria plażowe, takie jak: parasole, leżaki, parawany plażowe, materace 
dmuchane, piłki, akcesoria dmuchane do pływania. Trzeba z  nimi postąpić tak, jak 
z  walizkami. Natomiast plastikowe wiaderka, zabawki do piasku, termosy, bidony 
plastikowe trzeba wyrzucić do żółtego pojemnika/worka na tworzywa sztuczne 
i metale. Miłośnicy kempingów, którym zostały puste butle gazowe, muszą pofatygować 
się z nimi do PSZOK-u. 

TORBY PODRÓŻNE, ŚPIWORY, KOCE
Torby podróżne wykonane z  materiału, śpiwory, koce, ręczniki, sandały, klapki, 
kąpielówki, stroje kąpielowe, które nie nadają się już do użytku, wyrzuca się do 
pojemnika na odpady pozostałe po segregacji (tzw. „zmieszane”). Jednak 
lepszym dla środowiska rozwiązaniem jest oddanie ich do PSZOK-u, gdzie znajdują się 
specjalne kontenery na tekstylia i odzież.

KREMY DO OPALANIA
Jeśli nie udało nam się zużyć kremu do opalania, prawdopodobnie nie wykorzystamy go 
w następnym sezonie, ponieważ minie jego termin ważności. Gdzie go wyrzucić? Sam 
specyfik można wyrzucić do pojemnika szarego na odpady pozostałe po segregacji 
– zmieszane, a puste, plastikowe opakowanie po nim – do żółtego pojemnika/worka 
na tworzywa sztuczne i metale. Tubka zabrudzona, z resztkami kremu, z której nie 
da się usunąć zawartości, musi trafić do pojemnika szarego na odpady pozostałe 
po segregacji – zmieszane. 

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE
Drobne przedmioty typu: okulary przeciwsłoneczne, okularki i czepki pływackie wyrzuca 
się do pojemnika szarego na odpady pozostałe po segregacji – zmieszane. 
Podobnie jak pamiątki z  wakacji, które uległy zniszczeniu w  trakcie podróży, np. 
magnesy na lodówkę czy ozdoby ceramiczne.



NIE PRZYJMUJEMY
W PSZOK NIE przyjmuje się:
• zmieszanych odpadów komunalnych,
• materiałów zawierających azbest, papy, onduliny, 

gontu/masy bitumicznej, lepiku – niewykorzystanej 
masy, eternitu, dachówek, sidingu,

• foliowych worków z nawozem / po nawozie,
• odpadów nieoznaczonych (bez etykiet), 

których składu nie można zidentyfikować, 
• odpadów pochodzących z działalności 

gospodarczej. 
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PSZOK - TYCHY SERDECZNA
Tychy, ul. Serdeczna

Urbanowice naprzeciw Firmy Boryszew S.A. 
Oddział Maflow

GODZINY OTWARCIA:
pon. - pią.: 6.30 - 21.00

sob.: 9.00 - 13.00

PSZOK - TYCHY KATOWICKA
Tychy, ul. Katowicka

obok oczyszczalni ścieków 
w dzielnicy Czułów

GODZINY OTWARCIA:
pon. - pią.: 6.30 - 21.00

sob.: 9.00 - 13.00

LOKALIZACJE
PSZOK - TYCHY

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Regulamin oraz Informator Przyjęcia Odpadów do PSZOK – dostępny na www.master.tychy.pl 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(tzw. PSZOK) to miejsce, do  którego każdy mieszkaniec 

ma możliwość we własnym zakresie i  za darmo (zgodnie 
z  limitem określonym w  Regulaminie PSZOK) dostarczyć 
(poza ustalonym harmonogramem) odpady takie jak: 
papier, tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metale, złom, zużyte baterie i akumulatory, 
przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, tekstylia, odpady niebezpieczne, chemikalia, 
zużyte opony, meble i  inne odpady wielkogabarytowe oraz 
odpady remontowo - budowlane (szczegółowy wykaz 
odpadów przyjmowanych do PSZOK znajduje się na 
www.master.tychy.pl).

Odpady dostarczane do PSZOK przyjmowane są od 
mieszkańców bezpłatnie, za okazaniem dowodu osobistego, 
zgodnie z Regulaminem PSZOK oraz Informatorem Przyjęcia 
Odpadów do PSZOK – dostępnymi na www.master.tychy.pl

W PSZOK nie przyjmuje się odpadów pochodzących 
z działalności gospodarczej.

JAK
POPRAWNIE 

SEGREGOWAĆ 
ODPADY

WYSZUKIWARKA
ODPADÓW 
GDZIE WYRZUCIĆ KONKRETNY ODPAD?
Jeżeli masz wątpliwości, gdzie 
zakwalifikować dany odpad 
– sprawdź w WYSZUKIWARCE 
znajdziesz ją na WWW.MASTER.TYCHY.PL 
oraz w EcoHarmonogramie?

RODZAJ ODPADU CO Z NIM ZROBIĆ?

• KOSMETYKI DO OPALANIA • PO OPALANIU • DEZODORANTY 
• ANTYPERSPIRANTY • TUBKI PO PAŚCIE DO ZĘBÓW
• SPRAYE ODSTRASZAJĄCE KOMARY, KLESZCZE, MESZKI

• puste opakowanie – wyrzucić do żółtego pojemnika/worka  
na tworzywa sztuczne i metale

• opakowanie z zawartością lub kosmetyk bez opakowania 
– wyrzucić do szarego pojemnika na odpady pozostałe po 
segregacji (tzw. „zmieszane”)

• MAZAKI • FLAMASTRY • ELEMENTY PLASTIKOWE DŁUGOPISÓW
• BIDONY PLASTIKOWE • TERMOSY • PUSZKI PO NAPOJACH 
• KORKI Z WINA (PLASTIKOWE) • JEDNORAZOWE REKLAMÓWKI
• JEDNORAZOWE PLASTIKOWE KUBKI, TALERZYKI 
• WKŁADY DO LODÓWEK TURYSTYCZNYCH • KARTY KREDYTOWE 
• KORKOCIĄGI • NOŻYCZKI • SZCZYPCE DO GRILLOWANIA 
• PLASTIKOWE LOTKI DO BADMINTONA

• wyrzucić do żółtego pojemnika/worka na tworzywa sztuczne 
i metale

• ZAPISANE KARTKI I LISTY • wyrzucić do niebieskiego pojemnika/worka na opakowania 
z papieru i tektury

• OPONY ROWEROWE • DĘTKI 
• NARZĘDZIA OGRODOWE (METALOWE): SEKATORY • NOŻYCE 
• SCYZORYKI

• oddaj do PSZOK-u

• ZUŻYTE PŁYTY CD, DVD • PENDRIVE • SŁUCHAWKI 
• KARTY TELEFONICZNE • GRAFICZNE • PAMIĘĆ USB 
• ŁADOWARKI DO TELEFONÓW • KABLE DO ŁADOWAREK 
• PODRÓŻNE ADAPTERY (PRZEJŚCIÓWKI) 
• LODÓWKI TURYSTYCZNE • APARATY FOTOGRAFICZNE
• NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU (ELEKTRYCZNE) 
• ELEKTRYCZNE SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW
• MASZYNKI DO GOLENIA ELEKTRYCZNE 
• ŻELAZKA TURYSTYCZNE • DEPILATORY

TO ODPADY RTV/AGD, KTÓRE NALEŻY:
• oddać w ramach odbioru zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego realizowanego podczas zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych: 
- MOBILNA ZBIÓRKA (DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ)
- WYSTAWKA - ALTANA (DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ)

• oddaj do PSZOK-u 

• POPIÓŁ Z GRILLA • wyrzucić do pojemnika/worka czarnego przeznaczonego  
na popiół


