
Zasady gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych w 

pojemnikach: 
 Do pojemników na odpady komunalne wrzucamy: 

 - odpady pozostałe po segregacji, 

- odpady komunalne socjalno-bytowe powstające w gospodarstwie domowym 

(art. higieniczne, odpady złożone z     różnych materiałów: np. maszynki do 

golenia, zabawki); 

- zimny popiół;  

NIE WRZUCAMY: 

- gruzu; odpadów budowlanych, poremontowych, 

- kamieni, ziemi, odpadów niebezpiecznych, 

Pozostałe odpady powstające w gospodarstwie domowym:  
odpady wielkogabarytowe, opony (od aut osobowych, motorów, 
rowerów), gruz, odpady poremontowe inne niż gruz, odpady zielone, 
elektroodpady, 
mieszkańcy mogą w ramach wniesionej do Gminy opłaty za 
gospodarowanie odpadami dostarczyć  do PSZOK zlokalizowanego na 
terenie byłego składowiska  w miejscowości  Zapust. 
PSZOK czynny będzie: 
W okresie  od  1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA    2017: 
w poniedziałki od godz.13:00 do 18:00 
w środy od godz. 8:00 do 13:00 
W okresie od 1 PAŹDZIERNIKA   do 31 GRUDNIA  2017: 
W każdą drugą sobotę miesiąca tj.: 
07 październik 2017 - od godz. 9:00 do 13:00 
18 listopad 2017 - od godz. 9:00 do 13:00 ( trzecia sobota miesiąca) 
09 grudzień 2017 - od godz.9:00 do 13:00  
 

Zasady  segregacji odpadów  w pojemnikach zbiorowych: 

Do  SZKŁA  WRZUCAMY: 
- Szklane butelki po napojach, słoiki (bez zawartości); 
- Szklane opakowania po kosmetykach 

NIE WRZUCAMY: 
- Szyb okiennych, samochodowych, porcelany, ceramiki, luster, szkła 

żaroodpornego, ekranów telewizyjnych, świetlówek, żarówek 
Do  PLASTIKU  WRZUCAMY: 

- Plastikowe butelki i opakowania po napojach,  opakowania po chemii 
gospodarczej  i środkach czystości  
(opakowania po kosmetykach, płynach, kremach,  olejach 
spożywczych, jogurtach) 

- Folie i torebki z tworzyw sztucznych 
- Opakowania typu TETRAPAK (kartony np. po sokach, mleku) 
- Opakowania aluminiowe i metalowe (pudełka, puszki po napojach, 

konserwach, art. spożywczych)  
NIE WRZUCAMY: 

-  Opakowań po olejach i smarach przemysłowych, puszek i pojemników 
po farbach i lakierach 

- Opakowań po margarynach, opakowań po lekach 
Do MAKULATURY WRZUCAMY: 

- Czyste pakowania papierowe, kartony, torby papierowe, tekturę 
- Gazety, katalogi, prospekty, książki 

NIE WRZUCAMY: 
        -     Zużytych art. higienicznych, foliowanego papieru (zdjęcia), papieru 
przebitkowego (paragonów, kalki) 
Do  BIODEGRADOWALNYCH WRZUCAMY: 

- Skoszoną trawę, liście, gałęzie 
- Odpadki kuchenne ulegające biodegradacji 

NIE WRZUCAMY: 
- Kamieni, ziemi 

 

POWYŻSZY PODZIAŁ DOTYCZY WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH. 

NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE NIE ZADEKLAROWAŁY SEGREGACJI ,  ODPADY  PRZEZNACZONE DO GROMADZENIA W  POJEMNIKACH SELEKTYWNYCH MOGĄ  MIESZAĆ Z ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  ZGODNIE Z POWYŻSZYMI INSTRUKCJAMI. 

Zabrania się wrzucać do pojemników na odpady komunalne odpadów przeznaczonych do oddania do PSZOK-u. 

 


