
Godziny otwarcia PSZOK-u 
siedziba: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

„SANiKO” Sp. z o. o. ul. Prusa 70,
  42-300 Myszków, Tel. kontaktowy 34 313 23 24 wew. 1

• poniedziałki w godzinach od 700 do 1700

• środy w godzinach od 700 do 1700

• soboty w godzinach od 800 do 1400

UWAGA! Od 2014 roku w siedzibie SANiKO Sp. z o. o. będzie można otrzymać 
worki ulegające biodegradacji z przeznaczeniem na odpady zielone tj. trawę 
i liście. Worki z odpadami zielonymi zawiezione we własnym zakresie do 
PSZOK-u nie podlegają ograniczeniu dwukrotnego wywozu.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUZYTY SPRZĘT RTV I AGD
(np. wersalki, fotele, meble oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym 
żarówki): 

Właściciel nieruchomości będzie mógł oddać ww. odpady do okresowych punktów 
zbiórki tych odpadów w terminach i miejscach określonych przez Gminę lub dowozi 
odpady do PSZOK-u na terenie „SANiKO” Sp. z o. o. ul. Prusa 70. 

BATERIE: 
Można oddawać w punktach zbiórki na terenie miasta w tym we 
wszystkich placówkach szkolno-oświatowych oraz w siedzibie Urzędu 
Miasta w Myszkowie lub dowozić odpady do PSZOK-u na terenie 
„SANiKO” Sp. z o. o. ul. Prusa 70.

Ponadto do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie 
„SANiKO” przy ul. Prusa 70 w Myszkowie właściciel nieruchomości może dowieźć 
wszystkie selektywnie gromadzone odpady komunalne

POJEMNIK LUB WOREK NIEBIESKI 
PAPIER I TEKTURA

Co powinniśmy wrzucać Czego nie wolno nam wrzucać
• opakowania z papieru lub tektury,
• gazety i czasopisma,
• katalogi, prospekty, foldery, 

 
• papier szkolny i biurowy, 
• książki i zeszyty,  
• torebki papierowe,
• papier pakowy,      
• tekturę,          
• pudełka tekturowe i papiero-

we, 

• mokrego lub tłustego papieru, 
kartonów po mleku i napojach

• pieluch jednorazowych i podpasek,
• podkładek i innych art. higienicz-

nych,
• worków po nawozach, cemencie,
• opakowań po materiałach budowla-

nych,     
• tapet, fotografii, zdjęć,
• papieru lakierowanego,  
• styropianu,
• papieru powlekanego folią i kalki.

UWAGA!
Przed wrzuceniem papieru do pojemnika zaleca się usunięcie 
wszystkich zszywek, klamerek oraz innych elementów metalo-
wych lub plastikowych.

ULOTKA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI 

ODPADÓW KOMUNALNYCH

Każdy wysegregowany odpad wrzucamy do konkretnych 
określonych odpowiednim kolorem i napisem pojemników  

lub worków.

Service for the Future

A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o.
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
Biuro Obsługi Klienta 
tel.: 801 501 511
www.asa-pl.pl



ODPADY ZMIESZANE:
Odpady pozostałe po segregacji, które nie znalazły się w wyżej wymienionych 
pojemnikach lub workach do selektywnej zbiórki, oraz te które nie należą do 
powyższych grup należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane, w tym 
zimny popiół.

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE (GRUZ):
Właściciel nieruchomości zgłasza firmie P.U.K. „SANiKO” Sp. z o. o. odbierającej 
odpady pod nr tel. 34 313 23 24 wew. 1 zapotrzebowanie na pojemnik, a po jego 
załadowaniu zgłasza gotowość do odbioru lub dowozi odpady do PSZOK-u na 
terenie „SANiKO” Sp. z o. o. ul. Prusa 70. W ciągu roku w ramach uiszczanej opłaty 
przysługuje każdej nieruchomości dwukrotny wywóz tych odpadów.
UWAGA! Nie podlegają odbiorowi w ramach zryczałtowanej opłaty odpady 
budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia 
robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia 
robót.

ODPADY ZIELONE: SKOSZONA TRAWA, PRZYCIĘTE GAŁĘZIE, 
LIŚCIE
Właściciel nieruchomości zgłasza firmie P.U.K. „SANiKO” Sp. z o. o. odbierającej 
odpady pod nr tel. 34 313 23 24 wew. 1 zapotrzebowanie na pojemnik, a po jego 
załadowaniu zgłasza gotowość do odbioru lub dowozi odpady do PSZOK-u na 
terenie „SANiKO” Sp. z o. o. ul. Prusa 70. W ciągu roku w ramach uiszczanej opłaty 
przysługuje każdej nieruchomości dwukrotny wywóz tych odpadów.

POJEMNIK BRĄZOWY
ODPADY BIODEGRADOWALNE  

SPOŻYWCZE, KUCHENNE SUCHE
Co powinniśmy wrzucać Czego nie wolno nam wrzucać
• suche resztki żywności,
• suche odpady kuchenne z 

przygotowania posiłków,
• resztki jedzenia, owoców, warzyw,
• pieczywo, 
• obierki, skorupki jaj,

• resztek żywności i odpadów 
płynnych, tj. mleko, kefir, zupy, 
kompoty, sosy, oleje, zlewki,

• traw, gałęzi, liści,
• fusów z herbaty i kawy,
• herbatek ekspresowych,
• woreczków foliowych po kaszy i ryżu,
• odchodów zwierzęcych,
• ryb, kości, mięsa i wędlin. 

UWAGA!
Od miesiąca listopada br. w siedzibie SANiKO Sp. z o. o. będzie 
można otrzymać worki ulegające biodegradacji z przeznaczeniem 
na odpady kuchenne, które następnie należy umieszczać w 
pojemniku na odpady biodegradowalne spożywcze.

POJEMNIK LUB WOREK ZIELONY
SZKŁO

Co powinniśmy wrzucać Czego nie wolno nam wrzucać
• butelki i słoiki szklane po napojach 

(bez nakrętek),  
• butelki po napojach alkoholowych 

(bez nakrętek)  
• szklane opakowania po 

kosmetykach, 

• szkła stołowego – żaroodpornego,
• ceramiki, doniczek,
• zniczy z zawartością wosku,
• szkła kryształowego,
• reflektorów,
• luster i witraży,
• szyb samochodowych  

i termometrów,
• monitorów i lamp telewizyjnych,
• szyb okiennych i zbrojonych,
• fajansu i porcelany,
• żarówek i świetlówek.

UWAGA!
Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do 
pojemnika lub worka.

POJEMNIK LUB WOREK ŻÓŁTY 
TWORZYWA SZTUCZNE, METAL

Co powinniśmy wrzucać Czego nie wolno nam wrzucać
• butelki po napojach,  
• opakowania po chemii 

gospodarczej, 
• opakowania po produktach 

spożywczych,
• plastikowe zakrętki,  
• plastikowe torebki, reklamówki i 

inne folie,
• puszki po napojach i sokach, 
• puszki z blachy stalowej po 

żywności,  
• metalowe kapsle, nakrętki, 
• folię aluminiową,
• kartoniki po mleku i napojach,

• butelek po olejach spożywczych,
• butelek po olejach i smarach,
• opakowań po lekach,
• puszek po farbach,
• gum,
• opakowań po aerozolach, 

kosmetykach, szamponach, płynach, 
sprzętu AGD,

• skrzynek po napojach,
• szczoteczek do zębów,
• baterii,
• woreczków foliowych po kaszy i 

ryżu.

UWAGA!
Zgniataj butelki przed włożeniem ich do pojemnika lub worka.


