
 

 

 

 

                                                                         

   POJEMNIKI I WORKI W KOLORZE ŻÓŁTYM PRZEZNACZONE SĄ NA ZMIESZANE SUROWCE WTÓRNE 

                                                       TWORZYWA SZTUCZNE 
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 
Zgniecione opakowania po napojach i płynach 
PET np. po wodzie mineralnej, 

Brudnych tworzyw  

Czyste pojemniki i opakowania po produktach 
mlecznych np.: po jogurcie, śmietanie, 
 margarynie, mleku, 

Opakowań z tworzyw z zawartością 

Opakowania po chemi gospodarczej z tworzyw  
Sztucznych np. butelki po płynach do prania,  
Płukania, do mycia naczyń, po środkach czystości  

Artykułów wykonanych z połączenia tworzyw 
 z innymi materiałami np. ze szkłem 

Folie, folie aluminiowe, reklamówki i woreczki  
Foliowe, opakowania pomrożonkach 

Opakowań po substancjach niebezpiecznych  
 

Złożone opakowania wielmateriałowe np. kartony  
po płynnej żywności np. mleku, sokach,  

 Zużytych odpadów higienicznych 

 

                                                                   PAPIER 
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 
Książki, zeszyty, kartki, koperty  
 

Mokrego papieru i makulatury  

Gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, 
foldery reklamowe itp. 

Artykułów wykonanych z połączenia makulatury 
z innymi materiałami np. tektur imregnowanych 

Opakowania, torby, worki papierowe kalki, papieru przebitkowego, tapet,  

Tekturę, kartony oraz opakowania wykonane  
z tych materiałów 

Zabrudzonego i tłustego papieru,  
odpadów higienicznych (podpasek, pieluch 
 jednorazowych, itp.) 

 

                                                                    METAL  

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 
Puszki metalowe po napojach Puszek po farbach, lakierach, olejach i smarach 

Opakowania po konserwach i innych artykułach  
spożywczych 

Brudnych opakowań np. po konserwach 

Drobne przedmioty metalowe np. kapsle od butelek, 
 zakrętki od słoików 

Artykułów wykonanych z połączenia metalu 
 z innymi materiałami np. ze szkłem 

Opakowania z metalu Baterii 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE 
STRZELCE OPOLSKIE 



 

 

                                                      

  POJEMNIKI I WORKI W KOLORZE ZIELONYM PRZEZNACZONE SĄ NA SZKŁO 

                                                                    SZKŁO 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 
Butelki szklane białe i kolorowe Szyb okiennych, luster, szkła zbrojonego,  

szyb samochodowych, fajansu, porcelany 
 i tworzyw sztucznych 

Słoiki po produktach spożywczych Opakowań szklanych brudnych lub z zawrtością np. 
 po klejach, nakrętek, pokrywek oraz żarówek  
świetlówek i termometrów 

Inne opakowania szklane po artykułach  
spożywczych , napojach, sokach itp. 

Artykułów wykonanych z połączenia szkła 
z innymi materiałami 

 

 

 

                             

POJEMNIKI W KOLORZE CZARNYM LUB SZARYM PRZEZNACZONE SĄ NA ODPADY ZMIESZANE 

                                                         ODPADY ZMIESZANE 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 
Odpady nieposegregowane, pozostałości z  
odpadów komunalnych wytwarzanych w   
gospodarstw domowych  

Odpadów niebezpiecznych (baterii, żarówek, farb, 
rozpuszczalników, tuszy do drukarek) 

Resztki jedzenia 
 

Lekarstw 

Zużyte artykuły higieniczne  
 

Drobnych sprzętów elektrycznych i elektronicznych 

 

  

  



 

 

                                                          

 

POJEMNIKI METALOWE PRZEZNACZONE SĄ NA POPIÓŁ 

 

                                                                    POPIÓŁ 
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 
Popiół ze spalenia węgla i drewna Popiół ze spalenia innych materiałów niż węgiel i  

drewno 

 

 

 

 

DOPUSZCZA  SIĘ  STOSOWANIE  NASTĘPUJĄCYCH  POJEMNIKÓW                                                                                                      
I  WORKÓW  DO ZBIERANIA ODPADÓW  KOMUNALNYCH 

Pojemniki z tworzyw 
sztucznych o pojemności: 
 

Pojemniki metalowe   
o pojemności 

Worki do selektywnej 
 zbiórki odpadów o 
 pojemności: 

     120 l      240 l     1100 l                      110 l          80 l           120 l 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    ZBIERANE W NICH BĘDĄ GRUPY ODPADÓW TAKICH JAK: 

 

    

 

 

     

  

 

        

          

        

PSZOK- PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 Odpady wielkogabarytowe np.: meble drewniane, 

tapicerowane, dywany, wózki dziecięce, rowery, zabawki 

dużych rozmiarów, stolarka budowlana bez szyb                   

(drzwi, okna), itp. 

 Zużyte opony 

 

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np.: żelazka, 

telefony, wiertarki, pralki, lodówki, komputery, sprzęt 

audio, telewizory, drukarki, czajniki bezprzewodowe. 

Odpady zielone stanowiące część roślin, pochodzące z 

pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem 

odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów. 

 

 Odpady budowlane i rozbiórkowe np. materiał 

budowlany w postaci potłuczonych wyrobów 

ceramiki budowlanej (pustaków, cegieł, dachówek, 

płyt ceramicznych, potłuczonego betonu). 



 

  MOŻEMY RÓWNIEŻ PRZEKAZAĆ ODPADY NIEBEZPIECZNE TAKIE JAK NP.: 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

            

 Zużyte baterie i akumulatory np.: baterie od zegarków, 

zabawek, sprzętu RTV, latarek. 

 Inną możliwością jest wrzucenie baterii do 

pojemników, które znajdują się w sklepach, 

supermarketach, urzędach. 

 Leki, których już nie będziemy spożywać bądź są 

przeterminowane. 

 Inną możliwością jest wrzucenie ich do pojemników 

(tzw. konfiskatorów), które znajdują się w aptekach, 

urzędach.  

 Zużyte świetlówki i inne źródła światła np.: żarówki 

tradycyjne, żarówki LED, żarówki halogenowe, 

świetlówki kompaktowe. 

 Inną możliwością jest oddanie ich w sklepach lub 

hurtowniach, w których kupujemy nowe.  

Chemikalia np.: środki chwastobójcze, przeciwmolowe, 
do czyszczenia toalet zawierające wodorotlenki, a także 
kwasy o właściwościach drażniących i toksycznych, 
środki do impregnacji lub konserwacji drewna, 
rozpuszczalniki, tusze, barwniki, pigmenty, farby, lakiery 
lub żywice, lateks, plastyfikatory, kleje lub spoiwa, 
mydeł, tłuszczów lub wosków pochodzenia zwierzęcego 
lub roślinnego. 

1.  

1.  

  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwalczanie_chwast%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lateks
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plastyfikator
http://pl.wikipedia.org/wiki/Myd%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wosk

