
Co należy wrzucać do pojemnika na papier? 

 opakowania z papieru lub tektury, 

 gazety i czasopisma, 

 katalogi, prospekty, foldery, 

 papier szkolny i biurowy, 

 książki i zeszyty, 

 torebki papierowe, 

 papier pakowy. 

 Do pojemnika na papier NIE powinno się wrzucać: 

 papieru mocno zabrudzonego czy zatłuszczonego, 

 papieru powlekanego folią i kalki, 

 kartonów po mleku i napojach, 

 pieluch jednorazowych i podpasek, 

 worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, 

 tapet, 

 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 

Co należy wrzucać do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale? 

 butelki po napojach (bez nakrętek i zgniecione), 

 opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia 

naczyń itp.), 

 opakowania po produktach spożywczych, 

 plastikowe nakrętki, 

 plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, 

 plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, 

 styropian, 

 puszki po napojach, sokach, 

 puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), 

 złom żelazny i metale kolorowe, 

 metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, 

 folia aluminiowa, 

 kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe. 

 Do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale NIE powinno się wrzucać: 

 strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, 

 odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

 nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach, 

 zużytych baterii i akumulatorów, 

 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 

Co należy wrzucać do pojemnika na opakowania szklane? 

 butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 

 butelki po napojach alkoholowych, 

 szklane opakowania po kosmetykach. 

  

 



Do pojemnika na szkło NIE powinno się wrzucać: 

 szkła stołowego – żaroodpornego, 

 ceramiki, doniczek, fajansu i porcelany 

 zniczy z zawartością wosku, 

 żarówek i świetlówek, 

 szkła kryształowego, 

 reflektorów, 

 nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, 

 termometrów i strzykawek, 

 monitorów i lamp telewizyjnych, 

 szyb okiennych i zbrojonych, 

 szyb samochodowych, 

 luster i witraży, 

 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 

Co należy wrzucać do worka na odpady „zielone” – roślinne?  

 gałęzie drzew i krzewów, 

 liście, kwiaty i skoszona trawa, 

 trociny i kora drzew, 

 owoce, warzywa itp. 

Do odpadów „zielonych” – roślinnych NIE powinno się wrzucać: 

 kości zwierząt, 

 mięsa i padliny zwierząt, 

 oleju jadalnego, 

 drewna impregnowanego, 

 płyt wiórowych i MDF, 

 leków, 

 odchodów zwierząt, 

 popiołu z węgla kamiennego, 

 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 

Czy do pojemnika na papier wolno wyrzucać zabrudzony papier? 

Jeśli papier zbierany jest do osobnego pojemnika, należy unikać wrzucania tam papieru silnie zabrudzonego. 

Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania? 

Nie powinno się myć opakowań, o ile gmina wyraźnie tego nie zaleca. Pamiętajmy, że mycie opakowań 

powoduje zwiększone zużycie wody. Opakowania należy jednak opróżniać (nie wyrzucajmy do śmieci  

w połowie pełnego słoika z dżemem). 

Czy przed wyrzuceniem należy usuwać etykiety z butelek i słoików? 

Nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia wody. Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że 

etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC) należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do 

recyclingu, należy ją wrzucić do śmieci zmieszanych. 

Do którego pojemnika należy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?  

Do pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe. 

 



Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować śmieci?  

Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. Jeżeli część mieszkańców 

nie segreguje odpadów, wówczas naliczana jest opłata według wyższej stawki, ustalonej przez radę gminy (tzn. 

stawki za odpady zmieszane). 

Jak należy postępować z odpadami składającymi się z różnych elementów, a trudnymi do samodzielnego 

rozdzielenia np. z zepsutymi wózkami dziecięcymi? 

Takie przedmioty, jak np. wózki dziecięce, należy traktować jak odpady gabarytowe i oddawać je do punktu 

zbiórki selektywnej. Mniejsze śmieci tego typu, np. zepsute zabawki można wrzucać do pojemnika na odpady 

surowcowe. W obu przypadkach odpad zostanie mechanicznie rozdrobniony w sortowni. 

Co należy zrobić w sytuacji, gdy do jednego pojemnika trafiają odpady składające się z kilku różnych 

surowców? 

W miarę możliwości należy je rozdzielić. Przykładem jest aluminiowe wieczko od jogurtu, które powinno być 

oderwane od plastikowego kubeczka przed wyrzuceniem obu elementów do kosza na plastik i metal. 

Czy wyrzucając odpady papierowe należy usuwać zszywki do papieru, okładki od bindowania itp.? 

Małe elementy takie jak zszywki można pozostawić – w papierni, gdzie odpady są przetwarzane w formę 

płynną, nie będzie to stanowiło problemu. Duże elementy jak np. okładki, ramki od kalendarzy itp. powinny 

zostać oddzielone. 

Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku? 

Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć 

uchwałę o zmianie stawki opłaty. 

Co zyskam w zamian za opłatę? 

 firma odpadowa odbierze od Ciebie każdą ilość śmieci; 

 nie będziesz już musiał zawierać indywidualnej umowy na wywóz odpadów; 

 segregacja będzie prostsza - gmina zorganizuje łatwy i przyjazny system sortowania śmieci; 

 będą bardziej dostępne punkty odbioru „problematycznych” odpadów, czyli np. zepsutego sprzętu 

AGD i RTV lub starych mebli; 

 powstaną nowoczesne sortownie i spalarnie. Będziemy odzyskiwać ze śmieci cenne surowce; 

 sterty śmieci zaczną znikać z naszych lasów, a powietrze będzie wolne od trujących wyziewów ze 

spalanych odpadów. 

Co zmiana oznacza dla gminy nowy system gospodarowania odpadami? 

 

 Gmina staje się właścicielem wszystkich śmieci produkowanych na jej terenie. Odpady to cenne 

surowce, więc samorząd zadba o to, by się nie zmarnowały, tylko aby jak najlepiej nam służyły. 

 Gminy są organizatorem całego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów: w konkurencyjnych 

przetargach wybrały firmy, które wywiozą od nas śmieci, a następnie je posortują i przetworzą albo 

spalą, odzyskując przy tym cenną energię. Ponadto zadbają o to, by mieszkańcy mieli łatwy dostęp do 

pojemników do segregacji oraz punktów zbierających problematyczne odpady. 

 

 


