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NIEBIESKI WOREK LUB POJEMNIK ŻÓŁTY WOREK LUB POJEMNIK ZIELONY WOREK LUB POJEMNIK BRĄZOWY WOREK LUB POJEMNIK  

Wrzucamy: 

 opakowania z papieru, tektury 

(np. kartoniki po herbacie, 

torebki po cukrze, ryżu) 

 katalogi, ulotki, prospekty 

 zeszyty, książki 

 tekturowe kartony 

 gazety i czasopisma 

Wrzucamy: 

 odkręcone i zgniecione butelki 

plastikowe po napojach 

 opakowania po środkach 

czystości (np. proszkach do 

prania), kosmetykach (np. 

szamponach, paście do zębów) 

 plastikowe opakowania po 

produktach spożywczych (np. 

słodyczach, mrożonkach, oleju) 

 plastikowe nakrętki, torby, 

worki, reklamówki 

 opakowania wielomateriałowe 

(np. kartony po mleku, sokach) 

 puszki po napojach, sokach i 

konserwach. 

Wrzucamy: 

 po usunięciu nakrętek, wieczka, 

kapsla: szklane butelki po 

napojach, żywności  

 szklane słoiki po przetworach 

owocowo-warzywnych 

 szklane opakowania po 

kosmetykach 

Wrzucamy: 

 odpadki kuchenne pochodzenia 

roślinnego (w tym obierki) 

 skorupki jaj 

 resztki owoców i warzyw 

 fusy po kawie, herbacie 

 pozostałości roślin, liście, 

trawę, trociny.  

Wrzucamy: 

Wszystko czego nie można wrzucić do 

pozostałych worków lub pojemników, a co 

nie jest odpadem niebezpiecznym: 

 papier powleczony folią 

 papier zatłuszczony  

 zużyte artykuły higieniczne, w tym 

pieluchy jednorazowe 

 odchody zwierząt i materiały nimi 

zanieczyszczone ( w tym żwirek dla 

kotów, ściółka dla gryzoni) 

 ubrania, małe zabawki 

 styropian pochodzący z gospodarstw 

domowych (np. jednorazowe naczynia 

styropianowe) 

 szkło okularowe, lustra 

 szkło żaroodporne, naczynia kuchenne. 

Nie wrzucać: 

kalki technicznej ,opakowań 

z jakąkolwiek zawartością np. 

żywnością, wapnem, cementem, 

papieru zabrudzonego 

i zatłuszczonego np. masłem 

margaryną, tapet, artykułów 

higienicznych, pieluch 

jednorazowych, podpasek 

Nie wrzucać: 

tworzyw sztucznych pochodzenia 

medycznego np. strzykawek, 

butelek po olejach silnikowych i 

smarach, puszek i pojemników po 

farbach i lakierach, pianki 

budowlanej, sprzętu AGD itp. 

Nie wrzucać: 

ceramiki, naczyń żaroodpornych, 

doniczek, szkła kryształowego, 

luster, szklanych opakowań 

farmaceutycznych i chemicznych 

z pozostałościami zawartości, 

szyb okiennych 

i samochodowych, świetlówek, 

żarówek, kineskopów, zniczy 

z zawartością wosku, szklanych 

figurek itp. 

Nie wrzucać: 

Odpadków kuchennych 

pochodzenia zwierzęcego np. 

odpadków z mięsa, kości, 

odpadków z ryb, przeterminowanej 

żywności, piasku, kamieni, 

odpadów z tworzyw sztucznych, 

worków foliowych, przedmiotów 

metalowych, elementów szklanych, 

resztek jedzenia w płynie, 

odchodów zwierzęcych, pełnych 

woreczków z odkurzacza, 

podściółki dla kotów itp. 

Nie wrzucać: 

 przeterminowanych leków 

 zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 

 zużytych baterii i akumulatorów 

 odpadów niebezpiecznych. 

Zanim wrzucisz do worka: 

usuń resztki produktów, złóż na 

płasko. 

Zanim wrzucisz do worka: 

mycie nie jest konieczne – dobrze, 

aby były względnie czyste i dokładnie 

opróżnione. 

Zanim wrzucisz do worka: 
mycie nie jest konieczne – dobrze, 

aby były względnie czyste i dokładnie 

opróżnione. 

   

 
METALE I 

TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 

 
 

 
 

 
 

ODPADY ZMIESZANE 

Pozostałe po segregacji 



ODPADY PROBLEMATYCZNE to takie, których nie można wrzucać do żadnego z pojemników bądź worków do selektywnej zbiórki 

oraz do pojemników na odpady zmieszane. 

  

Wszystkie odpady problematyczne mogą być dostarczane na bieżąco, nieodpłatnie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do 

stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Niemicy (przy stacji paliw Tomsol 

Sp. z o.o.). czynnego w czwartki w godz. 1300-1700, oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 800-1200 za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy 

 

Do PSZOK-u można oddać następujące odpady: 

• papier i tekturę, 

• tworzywa sztuczne (plastikowe butelki), 

• szkło, 

• metal, 

• odpady zielone, 

• meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

• zużyte opony dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – ilość nieodpłatnie przyjmowanych zużytych opon jest 

limitowana i wynosi 4 sztuki opon w ciągu jednego roku od właściciela nieruchomości, 

• zużyte baterie i akumulatory (akumulatory inne niż przemysłowe), 

• resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, 

• rozpuszczalniki, środki czyszczące, 

• zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach dezynfekcji i dezynsekcji, 

• lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry (szczelnie zapakowane), 

• przeterminowane leki i chemikalia, 

• odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych takie jak: 

o odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 

o odpady gruzu ceglanego, 

o odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitarne, armatura itp., 

o szkło – odpady budowlane (szyby okienne, lustra, luksfery itp.), 

o tworzywa sztuczne: płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne, wiaderka po materiałach budowlanych, itp. 

Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli nieruchomości wynosi 0,5 tony na rok. 

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

 

Ponadto: 
1. baterie można wrzucić do specjalnych pojemników, które można znaleźć w sklepach np. sklepach sprzedających baterie oraz szkołach; 

2. przeterminowane leki i ich opakowania można wrzucić do pojemników w aptekach; 

3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można pozostawić w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty 

sprzęt w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu. 


