
 

ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

 

           Główną zasadą segregacji odpadów komunalnych jest należyte oddzielenie 

surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Oddzielamy 

następujące surowce: papier, opakowania szklane, metale i tworzywa sztuczne oraz 

odpady biodegradowalne. Selektywna segregacja pozwoli uzyskać pełnowartościowe 

surowce       do ponownego przetwarzania. 

           Przy segregacji bezwzględnie należy pamiętać o odpadach niebezpiecznych, 

zagrażających środowisku, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, 

przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach                 

(np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). 

Tych odpadów nie wolno wrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie 

wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych – PSZOK, Bolesławiec,  ul. Staszica 6, tel. 75 734 62 71. wew. 

34, e-mail: mzgk@mzgk.com.pl.  

 

 

 

 



ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW 

Z roku na rok produkujemy coraz większą ilość odpadów. Śmieci, które nie są 

poddane procesowi segregacji i nie są zagospodarowane w odpowiedni sposób trafiają na 

wciąż powiększające się składowiska odpadów. Należy ograniczyć powstawanie odpadów 

a także nauczyć się  minimalizować ich wytwarzanie. Każdy z nas może podjąć działania 

przyczyniające się do ograniczenia ilości powstających odpadów, z korzyścią dla 

środowiska i „naszych portfeli”. 

        Sposoby zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów: 

 Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz. 

 Wybieraj produkty trwałe. 

 Wybieraj produkty w dużych opakowaniach. 

 Idąc na zakupy zabieraj ze sobą torbę wielokrotnego użytku jest pojemna, 

wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje mało miejsca. 

 Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można 

wielokrotnie ładować. 

 Wybieraj szklane butelki zwrotne zamiast butelek plastikowych. 

 Unikaj produktów zapakowanych  w wiele warstw opakowań. 

 Jeżeli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które 

stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia 

Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost              

w sposób bezpieczny i nieuciążliwy. 

 Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia. 

 Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla            

czy papierowych talerzyków. 

 Jeśli musisz coś wydrukować, to drukuj dwustronnie. 

 Wysyłaj korespondencję pocztą elektroniczną zamiast tradycyjnych listów. 

 Rzeczy używane, których już nie potrzebujesz np. meble, sprawny sprzęt 

AGD, ubrania, książki, zabawki, sprzęty sportowe i dla dzieci oddaj 

instytucjom, które przekażą je potrzebującym 

SEGREGUJĄC ŚMIECI ZNACZĄCO PRZYCZYNIASZ SIĘ DO OCHRONY 

ŚRODOWISKA. 

PAPIER – pojemnik koloru niebieskiego 

WRZUCAMY: 

 opakowania z papieru, kartonu i tektury, 

 katalogi, ulotki, prospekty, 

 gazety i czasopisma,  

 papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, 

 zeszyty i książki, 

 papier pakowy, papierowe ozdoby i kotyliony, 

 tekturę falistą, pudełka, 

 torebki i worki papierowe. 

 

Papier musi być suchy i czysty. Odpady papierowe nie 

mogą mieć części metalowych (zszywek). 

 

 



NIE WRZUCAMY: 

 ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, 

 papieru powleczonego folią, lakierowanego, 

 papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, 

 kartonów po mleku i napojach (tzw. tetrapaków), 

 papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach 

budowalnych, tapet itp., 

 pieluch jednorazowych i podpasek, 

 zatłuszczonych, jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, 

 kalki, celofanu, pergaminu, 

 papieru termicznego do faksu, drukarki. 

 

SZKŁO – pojemnik koloru zielonego  

 

WRZUCAMY: 

 opróżnione z zawartości butelki po napojach             

i żywności, 

 puste słoiki po dżemach przetworach, 

 szklane opakowania po kosmetykach, 

 opakowania po pokarmach dla dzieci, 

 szklane naczynia i wazony. 

 

Odpady powinny być bez zawartości. Nie należy tłuc szkła 

przed wrzuceniem do pojemnika. Zakrętki i kapsle 

wrzucamy do metali i tworzyw sztucznych. 

 

NIE WRZUCAMY: 

 ceramiki, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, 

 naczyń kuchennych, 

 duraleksu i szkła żaroodpornego, 

 zniczy z woskiem, żarówek, świetlówek i reflektorów, 

 opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, 

 luster, szyb okiennych i zbrojonych, 

 monitorów i lamp telewizyjnych, 

 termometrów i strzykawek, 

 szyb samochodowych, 

 płytek ceramicznych, doniczek. 

 

 

 

 

 



 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – pojemnik koloru żółtego 

 

WRZUCAMY:  

 opakowania z tworzyw sztucznych i metalu, 
 plastikowe butelki PET po sokach, napojach, mleku, 
 opakowania wielomateriałowe, tj.: kartony po mleku, 

sokach, napojach , itp., 
 plastikowe butelki po olejach spożywczych, 
 kubki po jogurtach, śmietanie, margarynie, itp., 
 tacki po produktach spożywczych, 
 folie opakowaniowe i naczynia jednorazowe, 
 worki i torebki plastikowe, reklamówki,  
 plastikowe opakowania po środkach do prania, 

szamponach, paście do zębów, itp., 
 koszyki po owocach, 
 pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, 
 resztki taśm opakowaniowych, 
 sznurek i linki z tworzyw sztucznych, 
 puszki po napojach i konserwach, 
 opakowania po aerozolach, 
 drobny złom żelazny i metale kolorowe, 
 suszarki do bielizny, 
 zepsute narzędzia, 
 resztki metalowych drutów, gwoździe, wkrętaki, śruby, wiertła. 

 

NIE WRZUCAMY: 

 opakowań po lekach i zużytych artykułach medycznych, 

 opakowań po olejach silnikowych i chemii samochodowej,  

 części samochodowych, 

 zużytych baterii i akumulatorów, 

 puszek i pojemników po farbach i lakierach, 

 zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, 

 opakowań po środkach chwasto - i owadobójczych, 

 opakowań po klejach i rozpuszczalnikach, 

 kabli. 

 

 



 

ODPADY BIODEGRADOWALNE – pojemnik koloru brązowego  

  

WRZUCAMY:  

 odpady zielone, tj. trawa, liście, chwasty, drobne 

gałęzie z drzew, krzewów i żywopłotów, 

 części roślin z ogrodu, kwiaty, owoce, warzywa, 

rośliny doniczkowe, 

 odpady kuchenne, tj. warzywne i owocowe (w tym 

obierki), 

 resztki jedzenia, stare pieczywo, skorupki jaj, fusy    

po kawie i herbacie itp., 

 drobne niezaimpregnowane drewno, trociny i korę 

drzew.  

 

NIE WRZUCAMY: 

 kości zwierząt i surowego mięsa, wędlin i ryb itp., 

 oleju jadalnego, 

 odchodów zwierzęcych i materiałów nim zanieczyszczonych (w tym żwirku dla 

kotów i ściółki dla gryzoni), 

 popiołu z kominka lub pieca, oraz kamieni, 

 przeterminowanych leków, 

 drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych, 

 płynnych resztek jedzenia, tj. soków, napojów, zup itp., 

 zużytych artykułów higienicznych (w tym pieluch jednorazowych), 

 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 

 

 

 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            



ODPADY ZMIESZANE – pojemnik w kolorze czarnym  

 

WRZUCAMY:  

 papier powleczony folią, 

 papier zatłuszczony i mocno zabrudzony, 

 zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru           

i naczynia jednorazowe, 

 zużyte artykuły higieniczne, w tym pieluchy 

jednorazowe, 

 kości zwierząt i surowe mięso, 

 odchody zwierzęce i materiały nimi zanieczyszczone 

(w tym żwirek dla kotów       i ściółkę dla gryzoni), 

 ceramikę, doniczki, porcelanę, fajansy, kryształy, 

 szkło okularowe, lustra, 

 szkło żaroodporne, duraleks i naczynia kuchenne, 

 znicze z woskiem, 

 zabrudzone ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne. 

 

NIE WRZUCAMY 

 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym sprzętu RTV i AGD), 

 części samochodów, w tym opon, 

 opakowań po olejach silnikowych i smarach, 

 puszek i pojemników po farbach i lakierach, 

 leków, zużytych artykułów medycznych, igieł i strzykawek, 

 odpadów budowalnych i rozbiórkowych,  

 odpadów wielkogabarytowych, 

 odpadów niebezpiecznych, 

 baterii i akumulatorów. 

                                                

 

 

 

 

 

 



POJEMNIKI DO SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE MIEJSKIEJ 

BOLESŁAWIEC 

 

           

                              


