
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PAPIER SZKŁO

Celowy Związek Gmin SGO5, ul. Kościuszki 77,  66-540 Stare Kurowo, tel.: 95 781 95 60

METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE

WRZUCAMY:
▪Opakowania z papieru lub tektury,
▪Gazety i czasopisma,

▪Książki i zeszyty.
▪Torebki papierowe,
▪Papier opakowaniowy,
▪Karton, tektura.

NIE WRZUCAMY:

▪Papieru powlekanego folią i kalką
tworzywa sztuczne,

▪Kartonów po mleku i napojach 
tworzywa sztuczne,
▪Pieluch jednorazowych i podpaskek
odpady zmieszane,
▪Worków po nawozach, cemencie

i innych materiałach budowlanych       
PSZOK,
▪Tapet        PSZOK,

▪Zatłuszczonego lub zabrudzonego 
papieru     odpady zmieszane.  

WRZUCAMY:

▪Butelki i słoiki szklane bez nakrętek,
▪Szklane opakowania po kosmetykach.

NIE WRZUCAMY:

•Szyb, luster, witraży       PSZOK,
•Ceramiki, porcelany       PSZOK,

•Zniczy z zawartością wosku        
odpady zmieszane,  

•Żarówek i świetlówek       PSZOK,
•Szkła kryształowego        PSZOK,
•Opakowań po lekach i 
środkach chemicznych        PSZOK lub 
apteka,
•Termometrów i strzykawek       PSZOK,
•Monitorów        PSZOK,
•Szyb okiennych i zbrojonych        PSZOK,

•Szkła stołowego, żaroodpornego       
odpady zmieszane,
•Fajans       PSZOK.

WRZUCAMY:
•Plastikowe opakowania po chemii 
gospodarczej i kosmetykach,

•Plastikowe zakrętki,
•Plastikowe torebki i worki, Opakowania 

po produktach spożywczych,
•Folia i styropian opakowaniowy,
•Puszki po konserwach, napojach, sokach,

•Złom żelazny i metale kolorowe,
•Metalowe kapsle z butelek,

•Zakrętki od słoików,
•Folia aluminiowa,
•Kartony po napojach i mleku,

NIE WRZUCAMY:
•Strzykawek, wenflonów i innych 

artykułów medycznych       PSZOK,
•Odpadów budowlanych         PSZOK (1m3

na rok),
•Styropianu budowlanego         *nie 
przyjmujemy,

•Nieopróżnionych opakowań po
farbach, lakierach, olejach       PSZOK,

•zużytych baterii i akumulatorów        
PSZOK,

•Opakowań po olejach silnikowych      *nie 
przyjmujemy,

•Części samochodowych       *nie 
przyjmujemy, 

•Zużytego sprzęt elektrycznego i 
elektronicznego

(kompletny)       *nie przyjmujemy. *W celu odbioru takich odpadów każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zawrzeć umowę cywilno – prawną na odbiór odpadów z firmą, która posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.
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BIO

WRZUCAMY:

•Gałęzie drzew i krzewów,
•Liście, kwiaty i skoszona trawa,
•Trociny i kora drzew,
•Owoce, warzywa,
•Obierki.

NIE WRZUCAMY:

•Kości zwierząt         odpady 
zmieszane,

•Mięsa        odpady zmieszane,
•Oleju spożywczego        odpady 
zmieszane,
•Drewna impregnowanego      
PSZOK,

•Płyt wiórowych i MDF       PSZOK,
•Leków        PSZOK lub apteka, 

•Odchodów zwierząt         odpady 
zmieszane, 

•Popiółu z węgla kamiennego       
odpady zmieszane, 

ODPADY 
ZMIESZANE

WRZUCAMY:

•Resztki mięsa i kości,
•Szkło stołowe, porcelana, ceramika,
•Zużyte ręczniki papierowe,
•Pieluchy, chusteczki i podpaski,
•Zabrudzony papier,

•Zimny popiół, 
•Zniszczoną odzież,
•Zmieszane resztki obiadowe, 

•Torebki z herbatą, 

NIE WRZUCAMY:
•Strzykawek       PSZOK, 
•Odpadów budowlanych i rozbiórkowych         
PSZOK (1m3 na rok),

•Zużytych opon          PSZOK (4 na rok), 
•Zużytych baterii i akumulatorów        
PSZOK,

•Zużytego sprzętu RTV i AGD          
PSZOK (kompletny),

•Odpadów pochodzących z gospodarstwa 
rolnego       *nie przyjmujemy, 

•Części samochodowych        *nie 
przyjmujemy, 
•Wszystkich odpadów zbieranych 
selektywnie.

PSZOK

PRZYJMUJEMY:

Wyłącznie odpady zebrane selektywnie:
▪Szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe, bio odpady,
▪Odpady niebezpieczne (strzykawki i igły, 
termometry, baterie, akumulatory, tusze od 
drukarek, tonery),

▪Zużyty, kompletny sprzęt RTV i AGD,
▪Odpady wielkogabarytowe, 

▪Zużyte 4 opony samochodowe (na rok),
▪Zużyte 2 opony z pojazdów jednośladowych 
(na rok),
▪Odpady budowlane i rozbiórkowe – do 

1 m3 (na rok),

▪Tekstylia i odzież.

NIE PRZYJMUJEMY:
▪Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych,

▪Odpadów zawierających azbest, papę, 
styropian budowlany, wełnę mineralną
*nie przyjmujemy,

▪Części samochodowych        *nie przyjmujemy,
▪Zużytych opon rolniczych          *nie 
przyjmujemy,

▪Odpadów pochodzących z działalności 
gospodarczej         *nie przyjmujemy, 
▪Gabarytów z  domków letniskowych       *nie 
przyjmujemy, 

▪Odpadów w ilościach masowych         *nie 
przyjmujemy.

*W celu odbioru takich odpadów każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zawrzeć umowę cywilno – prawną na odbiór odpadów z firmą, która posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.


