
 
 
WYKONAWCA: 
Konsorcjum firm 
MPK Pure Home Sp. z o.o i RDF Sp. z o.o. 
ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka 
tel. 29 642 40 66 

 KONTAKT ZLECAJĄCY   
Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie  
Referat Gospodarki Odpadami  
ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin  
 
Reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać   
w ciągu dwóch dni roboczych na adres e-mail: 
reklamacje@radzymin.pl.  
W pozostałych kwestiach dotyczących odbioru odpadów, np.: 
dostarczenie kodów kreskowych, deklaracji, punktu PSZOK, itp. na adres 
email:  odpady@radzymin.pl    
numer telefonu:  22 667 68 73,  22 667 68 76,  22 667 68 68 

  
SEGREGUJ ODPADY  

WRZUCAMY:  

✓ Porcelanę, lustra  
✓ Artykuły 

higieniczne  

✓ Pampersy  

✓ Odpady, których 
nie można wrzucić 
do pozostałych 
worków  

WRZUCAMY:  

✓ Butelki plastikowe PET  

✓ Opakowania po  żywności 
plastikowe  

✓ Nakrętki, kapsle  

✓ Folie, torebki z tworzyw 
sztucznych  

✓ Puszki  

✓ Kartony po mleku, sokach  

✓ Styropian ze sprzętu RTV, 
AGD  

WRZUCAMY:  

✓ Gazety, książki, 
katalogi, zeszyty  

✓ Papierowe torby, worki  

✓ Papier szkolny, biurowy  
✓ Kartony, tekturę oraz 

zrobione z nich 
opakowania  

WRZUCAMY:  

✓ Butelki, słoiki  

✓ Szklane opakowania 
po kosmetykach  

WRZUCAMY:  
✓ Popiół z palenisk 

domowych, urządzeń 
grzewczych, kotłów CO 
opalanych drewnem, 
węglem, peletem  
i innymi paliwami 
dopuszczonymi do 
obrotu handlowego  

WRZUCAMY:  

✓ Odpadki warzywne i 
owocowe (w tym  
obierki itp.);  

✓ Resztki jedzenia;  

✓ Zepsutą żywność;  

✓ Gałęzie drzew i 
krzewów;  

✓ Skoszoną trawę;   

✓ Liście;  

✓ Kwiaty;  

✓ Drobne rośliny  
  

NIE WRZUCAMY:  

 Popiołu  

 Liści, trawy i 
innych odpadów 
bio   

 Opakowań po 
farbach, olejach 
silnikowych, 
smarach i innych 
chemikaliach  

 Leków  

 Baterii  

 Odpadów, które 
można 
posegregować  

NIE WRZUCAMY:  

 Opakowań plastikowych 
oraz metalowych z 
zawartością  

 Styropianu  

 Opakowań po środkach 
chwasto- i owadobójczych  

 Puszek po farbach, olejach, 
smarach  

 Styropianu budowlanego  

NIE WRZUCAMY:  

 Tłustego, zabrudzonego 
papieru  

 Kartonów, tektur 
pokrytych folią 
aluminiową  

 Kalki, papieru 
termicznego, od faksu  

 Tapet  

 Odpadów higienicznych 
(wacików, chusteczek)  

 Worków po materiałach 
budowlanych  

NIE WRZUCAMY:  

 Porcelany, ceramiki  

 Żarówek, lamp  

 Ekranów, lamp 
telewizyjnych  

 Luster  

 Szyb samochodowych  

 Szkła stołowego, 
żaroodpornego  

 Szkła z okularów  
  

NIE WRZUCAMY:  

 Popiołu zawierającego 
elementy metalowe (np. 
gwoździe, wkręty, 
blaszki)  

NIE WRZUCAMY:  

 Kości zwierząt;  

 Odchodów zwierząt 
domowych, ani 
materiałów nimi 
zabezpieczonych  
(w tym żwirku dla 
kotów i ściółki dla 
gryzoni);   

 Oleju jadalnego; 
zużytych artykułów 
higienicznych, w tym 
pieluch jednorazowych  

  Przed wrzuceniem opakowań 
metalowych i plastikowych do 
worka należy je opróżnić z 
zawartości i zgnieść. 

Przed wrzuceniem papieru 
do worka należy usunąć 
zszywki, klamerki, inne 
elementy metalowe lub  
Plastikowe.  

Butelki, słoiki należy 
wyrzucać bez nakrętek, 
korków.  
Muszą być PUSTE. 

Do worka/pojemnika 
należy wrzucać TYLKO 
zimny popiół. 

  

  

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH „PSZOK” Znajduje 
się przy ul. Komunalnej 8 w Radzyminie: W PS 

 
GODZINY OTWARCIA: 

poniedziałek   -   11:00 – 18:00 

wtorek   -   7:00 – 14:00 

środa   -   7:00 – 14:00 

czwartek   -   11:00 – 18:00 

piątek   -   7:00 – 14:00 

sobota   -   10:00 – 17:00 
Mieszkańcy własnym transportem dostarczają odpady do PSZOK 
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