
Wójt Gminy Teresin informuje, że od 1 lipca 2015 roku został dla mieszkańców powiatu 

sochaczewskiego zorganizowany Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK. 

Punkt ten zlokalizowany jest w Sochaczewie przy ul. Chemicznej 8. Do puntu mieszkańcy 

poszczególnych gmin mogą nieodpłatnie  przekazywać następujące odpady (dowóz odpadów we 

własnym zakresie): 

Lp. Nazwa odpadu Asortyment 

1 Tworzywa sztuczne 

Opakowania z tworzyw sztucznych: 
plastikowe butelki po napojach, duże worki foliowe i torby reklamowe, folie, umyte kubki 

po produktach mlecznych (z opakowań należy oderwać „sreberka” - aluminiowe 
zamknięcia jogurtów, serków itp.), opakowania po płynach do mycia naczyń, szamponach, 

środkach czyszczących, kosmetykach 

2 Papier i tektura 
Gazety, książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych, katalogi, tektura, worki 

papierowe 

Opakowania z papieru i tektury 

3 Szkło 
Opakowania ze szkła: opróżnione z resztek, czyste butelki i słoiki oraz inne opakowania 

szklane 

4 
Opakowania 

wielomateriałowe 
Kartony po mleku o sokach 

5 
Odpady 

wielkogabarytowe 

Stare meble, np. szafy, stoły, kanapy, 
wykładziny, dywany, krzesła, fotele 

w tym nieuszkodzona ceramika sanitarna 

6 
Zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny 

Sprzęt RTV/AGD 

7 Metale Złom stalowy, złom aluminium i metali kolorowych 

8 Odpady zielone Trawa, liście, gałęzie 

9 Zużyte opony 
Opony pochodzące z pojazdów  

o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 ton 

10 

Odpady 
budowlane 

i remontowe 
pochodzące 
z remontów 

prowadzonych 
we własnym 

zakresie 

Odpady betonu oraz gruz betonowy 
 z rozbiórek i remontów 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia (cegła, tynki, glazura, terakota, uszkodzona ceramika sanitarna, 
opakowania po sylikonach, cemencie, fugach, płyty karton - gips, tapety (z wyłączeniem 

azbestu, smoły, papy, styropianu budowlanego, opakowań po farbach i lakierach), 
potłuczone szyby, stolarka okienna, drzwi 

11 Tekstylia Odzież, firany, zasłony, obrusy 

12 Farby, tusze, kleje Pozostałość farb, tuszy, klejów oraz opakowania zanieczyszczone tymi substancjami 

13 Rozpuszczalniki Rozpuszczalniki do farb i lakierów 

14 Środki ochrony roślin Środki ochrony roślin 

15 

Lampy 
fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające 

rtęć 

Świetlówki 

Inne odpady zawierające rtęć np. termometry 

16 Baterie i akumulatory Baterie i akumulatory 

 

PSZOK będzie otwarty od wtorku do soboty w godzinach od 9.00 do 17.00, z wyłączeniem dni 

świątecznych. 

Odpady będą odbierane od mieszkańców gminy po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich 

zamieszkanie na terenie Gminy Teresin oraz po okazaniu aktualnego dowodu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Jednocześnie informuję, że w/w odpady będą również odbierane na dotychczasowych zasadach. 

 


