
NOWE ZASADY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 

Od 1 stycznia 2020 roku musimy segregować odpady na pięć frakcji. Podajemy kilka prostych zasad obchodzenia się                 
z odpadami. Zanim wrzucimy odpady do odpowiedniego koloru worka lub pojemnika, pamiętajmy, żeby opróżnić 
opakowania z resztek żywności, odkręcić metalowe i plastikowe nakrętki (nie zdzieramy etykiet), a plastikowe butelki, 
metalowe puszki czy kartony tekturowe należy zgnieść, żeby zajmowały mniej miejsca. Co ze śmieciami, które nie pasują 
do żadnego worka? Przeterminowane leki oddajemy do pojemnika przy aptece w Gminnym Ośrodku Zdrowia                       
w Wielgomłynach, zużyte baterie oddajemy do pojemników znajdujących się w budynkach Urzędu Gminy, GOPS, i GOKiS 
lub w sklepach prowadzących sprzedaż baterii, gdyż zawarte w nich kwasy, metale ciężkie czy rtęć mogą zatruć glebę               
i wody gruntowe. Zużyte świetlówki, sprzęt elektroniczny i AGD oraz odpady wielkogabarytowe (np. meble) dostarczamy 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krzętowskiej 59 w Wielgomłynach. Odpady zbierane 
selektywnie wrzucamy do worków o odpowiednich kolorach zgodnie z poniższą tabelą: 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (worek żółty) 

Co wrzucamy Czego nie należy wrzucać 

 odkręcone i zgniecione butelki plastikowe butelki po 
napojach i nakrętki 

 plastikowe opakowania po produktach spożywczych 
 opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, 

śmietanie i sokach, papiery i tektury foliowane 
 opakowania po środkach czystości, kosmetykach (np. 

po szamponach, paście do zębów 
 plastikowe torby, woreczki, reklamówki, inne folie z 

opakowań 
 aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po 

konserwach, inne metale kolorowe 
 kapsle, nakrętki od słoików 

 pojemników i butelek z zawartością 
 pojemników i butelek po olejach i smarach 
 zużytych plastikowych artykułów medycznych 
 opakowań po żrących detergentach (np. KRET, 

Domestos) 
 styropianu 
 plastikowych części samochodowych 
 plastikowych odpadów z remontów 
 zużytego sprzętu AGD 
 puszek i pojemników po farbach i lakierach 

PAPIER I TEKTURA (worek niebieski) 

Co wrzucamy Czego nie należy wrzucać 

 opakowania z papieru i tektury (torby, pudełka) 
 zeszyty, gazety, książki, zadrukowane kartki 
 katalogi, ulotki, prospekty 
kartony i tekturę (także falistą) 

 ręczników papierowych i chusteczek higienicznych 
 papieru lakierowanego i powlekanego folią 

metalową 
 papieru zatłuszczonego (np. z masła, wędlin) 
 worków po cemencie i inn. materiałach 

budowlanych 
 zatłuszczonych jednorazowych opakowań i naczyń z 

papieru (tacki, kubki) 
 pieluch jednorazowych 

SZKŁO (worek zielony) 
Co wrzucamy Czego nie należy wrzucać 

 butelki i słoiki po napojach i żywności wolne od 
metali i plastiku 

 szklane flakony po kosmetykach (jeśli nie są 
połączone trwale z innymi materiałami) 

 znicze bez zanieczyszczeń 

 szkła stłuczonego 
 szkła typu DURALEX, ARCOROC 
 szkła z luster i szyb zbrojonych 
 zużytych żarówek i lamp jarzeniowych 
 zniczy z zawartością wosku 
 monitorów szklanych 
 fajansu i porcelany 

ODPADY BIODEGRADOWALNE (worek brązowy) 
Co wrzucamy Czego nie należy wrzucać 

 odpadki warzywne i owocowe (np. obierki, skórki z 
owoców) 

 trawę bez ziemi, liście, kwiaty 
 trociny i korę drzew 
 resztki jedzenia 
 papierowe ręczniki i chusteczki higieniczne 

 kości zwierząt 
 oleju jadanego 
 popiołu z węgla 
 drewna impregnowanego 
 ziemi i kamieni 
 innych odpadów np. niebezpiecznych 

ODPADY ZMIESZANE (POJEMNIK LUB WOREK CZARNY) 

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać pozostałe odpady, których nie można posortować i 
ponownie odzyskać w procesach recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. 

 


