
  

PSZOK to również miejsce
na odpady niebezpieczne
Każdego dnia w naszym codziennym życiu korzystamy z produktów, które po zużyciu 
stają się odpadem niebezpiecznym – zarówno  dla środowiska naturalnego, jak i dla nas 
samych. Bardzo ważne jest, aby odpady te składować wyłącznie w miejscach do tego 
przeznaczonych, dzięki czemu będziemy w stanie ograniczyć ich negatywny wpływ  
na otoczenie.

Odpady niebezpieczne to takie, które ze względu na swoje właściwości oraz skład 
chemiczny stanowią realne lub potencjalne zagrożenie dla życia ludzi oraz zwierząt. 
Odpady niebezpieczne posiadają takie właściwości, jak: wybuchowość, wysoka 
łatwopalność, utleniające, drażniące, toksyczne, rakotwórcze, żrące, są szkodliwe  
a także bywają zakaźne.

Odpady niebezpieczne kojarzone są głównie z przemysłem, jednak i gospodarstwa 
domowe są źródłem ich wytwarzania. Produkty używane przez nas na co dzień, 
takie jak np. dezodoranty, wszelkiego rodzaju lakiery, sprzęt elektroniczny, środki 
dezynfekcji, baterie i akumulatory, leki oraz opakowania po takich substancjach 
nawet po ich właściwym wykorzystaniu czy użytkowaniu, w którymś momencie stają 
się odpadem i mogą być źródłem zagrożenia dla środowiska.

Podobnie jak metale, tworzywa sztuczne czy makulatura odpady niebezpieczne 
są wartościowym materiałem. To, które odpady niebezpieczne i w jaki sposób mogą 
zostać poddane odzyskowi zależy od ich właściwości, a także sposobu obchodzenia 
się z nimi po wykorzystaniu. Ponownie wykorzystać możemy m.in. substancje 
nieorganiczne, zużyte oleje i rozpuszczalniki, farby czy kleje. Takie działanie jest mo-  
żliwe w przypadku, kiedy odpady niebezpieczne są składowane w odpowiednim 
miejscu. Miejscem do tego przeznaczonym są właśnie Punkty Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), do których można nieodpłatnie przekazać odpady 
niebezpieczne. Są one wówczas odpowiednio segregowane oraz przekazywane  
do ponownego przetworzenia, utylizacji. Do PSZOK mogą być dostarczone odpady 
pochodzące z wytworzenia ich wyłącznie w nieruchomościach zamieszkanych, 
wówczas kiedy właściciel, zarządca złoży stosowną deklarację.

Należy pamiętać o tym, by odpady niebezpieczne powstające w naszych gospo-
darstwach domowych zbierać oddzielnie. Nie należy wrzucać ich do pojemników 
na odpady zmieszane. W przypadku wrzucenia odpadów niebezpiecznych do pojem- 
nika na zmieszane odpady komunalne nie będzie możliwe oddzielenie ich od po- 
zostałych odpadów, ponadto istnieje możliwość wystąpienia niekontrolowanych 
reakcji chemicznych między niektórymi odpadami.

W PSZOK-ach poszczególne rodzaje odpadów zbierane są w oddzielnych 
opisanych pojemnikach, umieszczonych w pomieszczeniach zabezpieczonych 
przed dostępem osób trzecich, zadaszonych i wyposażonych w szczelną posadzkę,  
z zamontowanym bezodpływowym zbiornikiem na ewentualne odcieki. Zebrane 
selektywnie odpady niebezpieczne przekazywane są do uprawnionych podmiotów 
celem ich unieszkodliwienia w kontrolowanych warunkach. Tylko w ten sposób 
możliwe jest bezpieczne pozbycie się odpadów niebezpiecznych powstających 
w gospodarstwach domowych, co bezpośrednio przełoży się na zdecydowana 
poprawę stanu środowiska naturalnego nas otaczającego.
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Odpady niebezpieczne do ponownego 
przetworzenia

Odpowiednie składowanie dla naszego 
bezpieczeństwa

Do odpadów niebezpiecznych, z którymi mamy do czynienia w życiu codzien- 
nym i które możemy dostarczyć do PSZOK-ów, zaliczają się między innymi:

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny /RTV i AGD/

Niestabilne materiały
wybuchowe

Łatwopalna
ciecz i pary

Gazy i ciecze
utleniające

Toksyczność
ostra

Toksyczność ostra,
działanie drażniące

na skórę i oczy

Gaz
pod ciśnieniem

Działanie
żrące

Działa bardzo toksycznie
na organizmy żywe,

powoduje długotrwałe
zmiany

Działanie uczulające,
mutagenne, rakotwórcze, 
szkodliwe na rozrodczość, 

toksyczne

rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje
do wybielania plam, detergenty

aerozole, pozostałości po domowych środkach
do dezynfekcji i dezynsekcji

farby, tusze, kleje, lakiery, żywice zawierające
substancje niebezpieczne

oryginalne opakowania z pozostałościami
substancji niebezpiecznych

oleje i tłuszcze niejadalne

przeterminowane i niewykorzystane leki
(bez opakowań handlowych i ulotek)

baterie i akumulatory

odpady zawierające rtęć, np. świetlówki, termometry,
przełączniki

PO CZYM ROZPOZNAĆ
ODPADY NIEBEZPIECZNE

W DOMU?


