
 

WAŻNE: 
Plastikowe butelki i opakowania aluminiowe zgnieć przed wrzuceniem i nie zakręcaj. Usuń dokładnie 

zawartość z kubków po jogurtach i margarynach.  
Z odpadów papierowych usuń zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania.  

Dokładne mycie szkła z resztek żywności nie jest konieczne, to samo dotyczy etykiet czy resztek zamknięć.  

Nie tłucz szkła przed wrzuceniem. Wrzucaj szkło bez zakrętek, uszczelek. 

Elektrośmieci, zgodnie z prawem, można bezpłatnie oddać: do sklepu. Elektrośmieci można oddać w sklepie 

w momencie zakupu nowych urządzeń tego samego typu (na zasadzie wymiany stary sprzęt za nowy). 

Zgodnie z nowymi zasadami gospodarowania odpadami zbiórka zużytego sprzętu AGD i RTV jest 

przeprowadzana 2 razy w roku przez przedsiębiorcę odbierającego pozostałe odpady komunalne. Również 2 

razy w roku możemy oddać odpady wielkogabarytowe. Będzie się to odbywać w terminach ustalonych w 

harmonogramie. 

Odpady niebezpieczne to odpady zawierające w swoim składzie substancje toksyczne, palne, wybuchowe, 

biologicznie czynne, a także zakażone mikroorganizmami chorobotwórczymi. Zaliczamy do nich: baterie 

i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe i inne, baterie i akumulatory małogabarytowe (paluszki, płaskie, 

itp.), odpady zawierające rtęć (lampy rtęciowe, w tym świetlówki, termometry, itp.), przeterminowane leki, 

opakowania po farbach i rozpuszczalnikach, resztki farb w opakowaniach, rozpuszczalniki organiczne, odpady 

zawierające inne rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne do wywabiania plam, środki czyszczące, pojemniki 

po aerozolach, domowe środki do dezynfekcji i dezynsekcji, strzykawki, środki ochrony roślin i opakowania po 

nich, środki do konserwacji i ochrony drewna i opakowania po nich, zużyty olej silnikowy, przekładniowy oraz 

hydrauliczny w opakowaniach, zużyte filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki.  

Odpady budowlane to odpady powstałe w wyniku przeprowadzonych robót rozbiórkowych. Zaliczamy do nich 

odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów np. posadzki betonowe, beton, gruz ceglany np. 

cegły, pustaki, cement, usunięte tynki, tapety, okleiny, drewno np. deski, boazeria, panele, drzwi, futryny, 

tworzywa sztuczne np. rynny z PCV, rury wodociągowe i kanalizacyjne, ramy okienne z PCV, szyby, materiały 

izolacyjne, styropian, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia np. wanny, zlewy, 

płytki ceramiczne. 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych i zużytych opon jest przeprowadzana cztery razy w roku. 

Worek żółty Worek niebieski Worek zielony Worek brązowy Worki czarne 

tworzywa sztuczne: 
-puste butelki plastikowe po różnych 

napojach (np. typu PET), 
-puste butelki plastikowe po 

kosmetykach i środkach czystości  

(np. po szamponach, płynach), 

- opakowania wielomateriałowe  

np. kartony po sokach i produktach 

mleczarskich, plastikowe skrzynki, 

doniczki 

-plastikowe opakowania po żywności 

(np. czyste kubki po jogurtach, 

margarynach, olejach spożywczych), 

-plastikowe koszyczki po owocach, 

-folie i torebki z tworzyw sztucznych, 

-czyste kanistry plastikowe, 

metale:    

puste opakowania stalowe i aluminiowe 

(puszki, pudełka, folia aluminiowa, 

kapsle, zakrętki, garnki itp). 

Papier:  

-gazety, książki w miękkich 

okładkach lub po usunięciu 

twardych, katalogi, 

prospekty,  pudełka 

kartonowe i tekturowe, 

tektura, torebki i worki 

papierowe, papier pakowy, 

ścinki drukarskie, papier 

szkolny i biurowy 

 
NIE WRZUCAMY: 

- zabrudzonego i tłustego 
papieru (np. z masła, smalcu, 

margaryny), papieru z folią, 

papieru termicznego i 

faksowego 

- kartonów po mleku i 

napojach, papieru 
przebitkowego (rachunki, 

faktury), artykułów i 

papierów higienicznych 
(podpasek, pieluch 

jednorazowych, wacików), 

- worków po cemencie, 
gipsie i wapnie, 

szkło: 

-butelki szklane po 

napojach i żywności, 

-puste słoiki, 

-szklane butelki po 

napojach alkoholowych, 

-szklane opakowania po 

kosmetykach. 
 

PAMIĘTAJ NIE 

WRZUCAMY!! 
-ceramiki, luster,  
-termometrów, 
-szkła okiennego, 

zbrojonego, 
-szyb samochodowych, 
-szklanych opakowań po 

lekach, 
-świetlówek, żarówek, 

lamp, 
 

 

 

Odpady ulegające 
biodegradacji: 

-gałęzie, 
-trawa, 

-liście, 

-części roślin, 
-odpadki 

warzywne i 

owocowe w tym: 
obierki,  itp. 

odpady pozostałe po 

segregacji: 

-papier powlekany folią, 

zatłuszczony lub mokry 
(wilgotny), 
-opakowania po słodyczach, 

owocach, 
-opakowania po maśle, 

margarynie w kostkach, 

-tapety i worki po cemencie, 
gruz, 

-pieluchy jednorazowe i inne 

odpady higieniczne, 
-odzież i obuwie, 

-ceramika, fajans, kryształ, 

porcelana, znicze, 
-szkło stołowe, 

-lustra i szkło żaroodporne, 

-szkło okienne, zbrojone i 
szyby samochodowe, 

-papier faksowy, termiczny, 

foliowany, lakierowany, 

-guma, 

-popiół w osobnym worku NIE WRZUCAMY: 

-opakowań po środkach chwasto czy 
owadobójczych,                   

-styropianu,                                              
-puszek po farbach olejnych, lakierach,                                          
-tekstyliów, 
-butelek po olejach np. samochodowych,                                             
-opakowań z jakąkolwiek zawartością,                                                                                                    

-opakowań po aerozolach, lekach,                                                                                                                                 


