
Nadzór nad PSZOK sprawuje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu,  
ul. Kilińskiego 30, 26–600 Radom. 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 
 

Lokalizacja:  Radom ul. W. Witosa 96 
Prowadzący:   Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe RADKOM Sp. z o.o. ul. W. Witosa 76,  
26-600 Radom, tel.: 48 384 76 06 wew. 58, fax 48 384 76 07, e-mail: radkom@radkom.com.pl 

 
Godziny otwarcia:   

 Poniedziałek - piątek  10-18,  

 soboty - 9-18 
 

Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie niżej wymienione odpady powstające wyłącznie w gospodarstwach 
domowych położonych na terenie Gminy Miasta Radomia. Odpady dostarczone są własnym transportem  
lub na koszt własny. 

L.
p.  

Nazwa odpadu Kod odpadu Asortyment   

1 
Tworzywa 
sztuczne 

15 01 02 

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 

kontener z napisem  
„Tworzywa 
sztuczne”  

2 Papier i tektura 
20 01 01 

Gazety, książki w miękkich okładkach lub po usunięciu 
twardych, katalogi, tektura, worki papierowe 

pojemnik z napisem 
„Papier” 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 
pojemnik z napisem  

„Kartony”  

3 Szkło 15 01 07 
Opakowania ze szkła: 
opróżnione z resztek, czyste butelki  
i słoiki oraz inne opakowania szklane 

pojemnik z napisem  
„Szkło”  

4 
Opakowania 

wielomateriałowe 
15 01 05 Kartony po mleku i sokach 

pojemnik z napisem  
„Tetrapaki”  

5 
Odpady 

wielkogabarytowe 
20 03 07 

Stare meble, np. szafy, stoły, kanapy, wykładziny, 
dywany, krzesła, fotele w tym nieuszkodzona ceramika 
sanitarna 

kontener z napisem  
„Odpady 

wielkogabarytowe”  

6 
Zużyty sprzęt 
elektryczny  

i elektroniczny 

20 01 23* 
20 01 35* 

  20 01 36 
Sprzęt RTV/AGD 

kontener z napisem  
„ZSEE”  

7 Metale 20 01 40 Złom stalowy, złom aluminium i metali kolorowych 
pojemnik z napisem  

„Metale”  

8 Odpady zielone 20 02 01 Trawa, liście, gałęzie 
kontener z napisem  
„Odpady zielone”  

9 Zużyte opony 16 01 03 
Opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 ton 

kontener z napisem  
„Zużyte opony”  

10 

Odpady 
budowlane  

i remontowe 
pochodzące  
z remontów 

prowadzonych 
we własnym 

zakresie 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek  
i remontów 

kontener z napisem  
„Gruz budowlany” 

17 01 07 

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 

kontener z napisem  
„Zmieszane odpady 

poremontowe”  

11 Popiół i żużel 10 01 01 
Popiół, żużel pochodzący z gospodarstw domowych 
 

kontener z napisem  
„Popiół i żużel”  

12 
 

Odpady 
niebezpieczne 

20 01 27* 
20 01 28 

Pozostałości farb, tuszy, klejów oraz opakowania 
zanieczyszczone tymi substancjami 

pojemnik z napisem  
„Farby” 

20 01 13* Rozpuszczalniki do farb i lakierów 
pojemnik z napisem  
„Rozpuszczalniki”  

20 01 19* Środki ochrony roślin 
pojemnik z napisem  
„Środki ochrony 

roślin”  

20 01 21* 

Świetlówki 
pojemnik z napisem  

„Świetlówki”  

Inne odpady zawierające rtęć (np. termometry) 
pojemnik z napisem 

Odpady zawierające 
rtęć”  

20 01 33* Baterie i akumulatory 
pojemnik z napisem  

„Baterie  
i akumulatory”  

13 
Leki 

przeterminowane 
20 01 31* 
20 01 32 

Leki przeterminowane 
pojemnik z napisem  

Leki 
przeterminowane” 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30: 

1. pisemnie, 
2. telefonicznie – nr infolinii: 48 36 20 900 
3. elektronicznie za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej miasta. 


