
GOSPODARKA ODPADAMI – ZASADY SEGREGACJI
Proszę o terminowe wpłacanie opłat za „śmieci” oraz o prawidłową segregację odpadów komunalnych.

PAPIER SZKŁO ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
NIEBIESKI WOREK ZIELONY WOREK POJEMNIK LUB WOREK KOLORU CZARNEGO

Wrzucamy: Wrzucamy: Wrzucamy:
opakowania z papieru i tektury; gazety, czasopisma i ulotki; butelki po napojach i żywności, słoiki bez metalowych wszystkie odpady resztkowe pozostałe

zeszyty; papier biurowy, kartony, torby papierowe. nakrętek; szklane opakowania po kosmetykach, po segregowaniu i co nie jest odpadem niebezpiecznym.
Z papieru należy usunąć wszystkie zszywki, Np. zużyte ręczniki papierowe, chusteczki i pieluchy,

klamerki i inne elementy metalowe, plastikowe. UWAGA! Proszę nie tłuc szkła. Grozi to rozerwaniem zabrudzony papier i folia.
Kartonowe opakowania należy poskładać lub zgnieść. worka. Szkło należy opróżnić z zawartości. Nie wrzucamy: leków i chemikaliów, sprzętu elektrycznego

i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów,
Nie wrzucamy: Nie wrzucamy: części mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

odpadów higienicznych, np. ręczników papierowych ceramiki, doniczek, porcelany; szkła gospodarczego odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon,

i zużytych chusteczek, pieluch, podpasek; (naczyń, misek szklanych) typu arcoroc, duraleks; części samochodowych, popiołu, odpadów kuchennych i bio.

kartonów po mleku i napojach; papieru lakierowanego szkła okularowego, żaroodpornego i hartowanego;
i powleczonego folią; zanieczyszczonego papieru, zniczy z zawartością wosku; żarówek, świetlówek BIOODPADY stanowiące odpady komunalne

tapet; papierowych worków po nawozach i materiałach i reflektorów; luster i szyb okiennych, samochodowych; BRĄZOWY WOREK
budowlanych; tekstyliów; zatłuszczonych opakowań szklanych opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach Wrzucamy:

z papieru i naczyń jednorazowych. resztki warzyw i owoców, obierki, rozdrobnione gałęzie drzew
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI i krzewów; trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
ŻÓŁTY WOREK Tarło 42A, 21-104 Niedźwiada Nie wrzucamy:

Wrzucamy: (Gminna Oczyszczalnia ścieków) ziemi, kamieni, piasku, popiołu, odchodów zwierzęcych, leków,
butelki z tworzyw sztucznych (opróżnione i zgniecione), Czynny w każdą środę w godz. od 8:00 do 15:00 impregnowanego drewna, płyt wiórowych i pilśniowych;
opakowania z tworz. sztucznych, torebki, worki foliowe; oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca zużytych olejów jadalnych; mięsa, kości, serów, wędlin.

kartony po mleku i sokach (TETRAPAK) czyste; w godz.  od 10:00 do 16:00
puszki, folię aluminiową, opakowania po aerozolach, POPIÓŁ PALENISKOWY

konserwach, opakowania po środkach czystości, W Punkcie przyjmowane są wyłącznie odpady, dostarczane SZARY WOREK
kosmetykach; nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików; przez mieszkańców Gminy Niedźwiada. Wrzucamy:

worki foliowe, reklamówki jednorazowe; Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane zimny popiół z kominka i pieca węglowego, sadzę.
opakowania po chemii gospodarczej domowej. w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie. Nie wrzucamy:

gruzu budowlanego i rozbiórkowego, ziemi.
odpady wielkogabarytowe (meble, materace, elementy 

zużytych baterii i akumulatorów, metalowe, drewniane, z tworzyw sztucznych), APEL DO MIESZKAŃCÓW O WŁAŚCIWE SEGREGOWANIE
opakowań po farbach, środkach ochr. roślin, lakierach odpady pochodzące z drobnych remontów,

i olejach; zabrudzonych folii; styropianu, gruz, z wyłączeniem wyrobów azbestowych!
plastikowych zabawek; artykułów wykonanych zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

z połączenia tworzywa sztucznego i gumy; (np. sprzęt AGD, RTV, świetlówki i żarówki), zużyte baterie
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, i akumulatory; termometry rtęciowe; popiół paleniskowy,

części samochodowych; opakowań po lekach, przeterminowane leki, domowe odpady medyczne;
opakowań zawierających resztki żywności, zużyte opony, papa, styropian budowlany, wełna mineralna;

odpadów higienicznych, np. ręczników papierowych, resztki farb i rozpuszczalników, kleje, puszki po farbach
i zużytych chusteczek, pieluch, podpasek. i aerozolach; zużyte oleje w opakowaniach, smary;

środki ochrony roślin i opakowania po nich;
odpady surowcowe – papier, szkło, metale, tworz. sztuczne.

Nie wrzucamy:

Ze względu na potwierdzone bardzo liczne przypadki 
nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez 

mieszkańców naszej gminy, apelujemy o zapoznanie się z 
zasadami zbiórki selektywnej i stosowanie ich w praktyce.

W przypadku stwierdzenia złej segregacji odpadów, firma 
odbierze odpad jako niesegregowany i jednocześnie 

powiadomi o tym fakcie Urząd Gminy. Jeżeli 
nieprawidłowości w segregacji odpadów będą się 

powtarzały, spowoduje to wszczęcie procedury zmiany opłat 
– jako za odpady niesegregowane.www.niedzwiada.pl

http://www.niedzwiada.pl/
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