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ZASADY PROWADZENIA ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW

KOMUNIKAT – Przypomnienie

ZASADY PROWADZENIA ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy prowadzą zbiórkę odpadów komunalnych na terenie swoich nieruchomości
są zobowiązani do wydzielania poszczególnych grup odpadów i gromadzenia ich odpowiednich pojemnikach.

Jak należy gromadzić odpady komunalne – przedstawia tabela poniżej:
Pojemnik oznaczony kolorem pomarańczowym
ODPADY SZKLANE

a)
b)

WRZUCAMY
czyste słoiki, butelki szklane bez zakrętek
czystą stłuczkę szklaną bez metalu, tworzyw sztucznych

NIE WRZUCAMY
a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze,
doniczki),
b) luster,
c) szklanych opakowań farmaceutycznych i
chemicznych z pozostałościami zawartości,
d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
e) szyb samochodowych.

Pojemnik oznaczony kolorem żółtym
ODPADY OPAKOWAŃ LEKKICH
WRZUCAMY
a)
czyste opakowania z tworzyw sztucznych (np.
PET, po szamponach, płynach, jogurtach)
b)
plastikowe zakrętki
c)
czyste opakowania stalowe, aluminiowe
(puszki, pudełka, folie)

NIE WRZUCAMY
a) tworzyw sztucznych pochodzenia
medycznego,
b) opakowań i butelek po olejach i smarach,
puszek i pojemników po farbach i lakierach,
c) opakowań po środkach chwastobójczych i
owadobójczych.
d) Foli rolniczej stanowiącej odpad po belach
kiszonek

Pojemnik oznaczony kolorem zielonym
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI

a)
b)

WRZUCAMY
zmieszane odpady komunalne
pozostałości z sortowania

NIE WRZUCAMY
a)
odpadów budowlano-rozbiórkowych
b)
gruzu i kamieni
c)
odpadów niebezpiecznych ( papa, baterie,
świetlówki)
d)
odpadów zielonych (trawa, obierki z warzyw i
owoców). Które powinny być gromadzone w
kompostownik zorganizowanym na terenie
nieruchomości
e)
przeterminowanych leków
f)
chemikaliów ( farby, rozpuszczalniki, oleje
odpadowe)

NIEDOPUSZCZALNE JEST: wrzucanie do pojemników na odpady komunalne KAMIENI, GŁAZÓW ,gruzu budowlanego oraz
wszelkich przedmiotów wielkogabarytowych , ponieważ takie przedmioty mogą powodować awarie sprzętu
wykorzystywanego do odbioru, transportu i przetwarzania odpadów.
W razie stwierdzenia przez ﬁrmę odbierającą odpady, że w pojemnikach znajdują się w/w przedmioty - ODPADY nie
ZOSTANĄ ODEBRANE.
Ponadto w przypadku udowodnienia właścicielowi nieruchomości, że przedmioty zgromadzone w jego pojemniku były
przyczyną awarii, może być wobec niego wszczęte postępowanie o zwrot kosztów naprawy.
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