
        

W związku ze zmianą sposobu zbierania odpadów w Państwa gminie, pragniemy poinformować o sposobie 

zbierania poszczególnych frakcji wymienionych w harmonogramie: 

 Tworzywa sztuczne i metale:  

Wrzucamy- wszystkie plastikowe opakowania, butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od 

słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku/sokach, puszki po 

żywności, folia aluminiowa, opakowania po środkach czystości i kosmetykach.  

Nie wrzucamy- opakowania po lekach, zużyte baterie i akumulatory, puszki po farbach i lakierach 

 Opakowania z papieru i tektury: 

Wrzucamy- zgniecione opakowania z papieru i tektury, gazety, gazetki, czasopisma, ulotki, zeszyty, 

papier biurowy 

Nie wrzucamy- odpady higieniczne np. ręczniki papierowe czy zużyte chusteczki higieniczne, kartony 

po mleku i napojach, papier lakierowany i powleczony folią, tłusty i mocno zabrudzony papier, 

papierowe worki po nawozach/paszach rolniczych i materiałach budowlanych 

 Szkło białe i kolorowe: 

Wrzucamy- butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach 

Nie wrzucamy- ceramika, doniczki, porcelana, szkło okularowe i żaroodporne, szklane znicze, 

żarówki, świetlówki, reflektory, opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych, lustra 

i szyby 

 Odpady resztkowe selektywnie zbierane: 

Wrzucamy- wszystkie odpady, których nie można przyporządkować do żadnej grupy, nie będące 

jednocześnie odpadem niebezpiecznym bądź pochodzącym z działalności gospodarczej czy rolniczej 

Nie wrzucamy- przeterminowe leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, zużyte baterie i 

akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte 

opony   

 

 

 

Informujemy jednocześnie że odpady pochodzące z działalności rolniczej nie są zaliczane do 

odpadów komunalnych, a co za tym idzie nie będą zabierane ani z odpadami zmieszanymi, ani z 

odpadami segregowanymi. Do grupy odpadów, które NIE będą zabierane zaliczamy: sznurki od bel, 

siatka od bel, folia po sianokiszonce, folie po innych kiszonkach, worki i inne opakowania po 

nawozach, opakowania po środkach ochrony roślin, itp. Uprzejmie informujemy, że w przypadku 

swierdzenia w/w odpadów w pojemnikach bądź workach te nie zostaną zabrane.  

  Prosimy również aby w pełni wykorzystywać przestrzeń worków do segregacji odpadów tj. 

aby zapełniać je w minimum 80% pojemności.  

 

 


