
 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY WŁOSZAKOWICE 

 
Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2028). Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od 

odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier oraz szkło białe i kolorowe. 

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej 

pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. 

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, 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 wyrzucać 

do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

czyli tzw. PSZOK-u (Włoszakowicach przy ul. Wolsztyńskiej 10) 

No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy 

na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami 

warzyw? Po kolei. 

Karton po mleku to przykład opakowania wielo-materiałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach 

powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady 

segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników. 

Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika brązowego przeznaczonego na 

bioodpady. 

Nadal masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad? Skorzystaj z naszej ściągi. 
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WOREK WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

 

✓   odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach 
✓  nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji   
       dobroczynnych 
✓ plastikowe opakowania po produktach spożywczych 
✓ opakowania wielomateriałowe (np. kartony po 
       mleku i sokach) 
✓ opakowania po środkach czystości (np. proszkach do      

prania),kosmetykach (np. szamponach, dezodorantach, 
       paście do zębów) itp. 
✓ plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie 
      aluminiowe, 
✓ puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach 
✓ folię aluminiową 
✓ metale kolorowe 
✓ kapsle, zakrętki od słoików 

✗ butelek i pojemników z zawartością 

✗ plastikowych zabawek 

✗ opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych 

✗ opakowań po olejach silnikowych 

✗ części samochodowych 

✗ zużytych baterii i akumulatorów 

✗ puszek i pojemników po farbach i lakierach 

✗ zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 

BIAŁY – SZKŁO BIAŁE 
ZIELONY- SZKŁO 
KOLOROWE 

 
 

✓ butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki 
      po napojach  alkoholowych i olejach roślinnych), 
✓ szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są   
      wykonane z  trwale połączonych kilku surowców), 
✓ puste słoiki po przetworach(pozbawione metalowych      
      nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek 
 

✗ ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów 

✗ szkła okularowego 

✗ szkła żaroodpornego 

✗ zniczy z zawartością wosku 

✗ żarówek i świetlówek 

✗ reflektorów 

✗ opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych 

✗ luster 

✗ szyb okiennych i zbrojonych 

✗ monitorów i lamp telewizyjnych 

✗ termometrów i strzykawek 

 

✓ opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą) 
✓ katalogi, ulotki, prospekty 
✓ gazety i czasopisma 
✓ papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki 
✓ zeszyty i książki 
✓ papier pakowy 
✓ torby i worki papierowe 
 

✗ ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych 

✗ papieru lakierowanego i powleczonego folią 

✗ papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego 

✗ kartonów po mleku i napojach 

✗ papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych 

✗ tapet 

✗ pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych 

✗ zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań 



POJEMNIK WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

 ✓ odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), 
✓ gałęzie drzew i krzewów, 
✓ skoszoną trawę, liście, kwiaty, 
✓ trociny i korę drzew, 
✓ niezaimpregnowane drewno, 
✓ skorupki jaj. 
 

✗ kości zwierząt, 

✗ oleju jadalnego, 

✗ odchodów zwierząt, 

✗ popiołu z węgla kamiennego, 

✗ leków, 

✗ drewna impregnowanego, 

✗ płyt wiórowych i pilśniowych MDF, 

✗ ziemi i kamieni, 

✗ innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 

 Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać 
wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, 
z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych: 
✓ gąbki, szmatki, 
✓ kurz z odkurzacza, 
✓ maszynki do golenia, 
✓ mięso, ryby, kości zwierząt, 
✓ nabiał, ser, jaja, 
✓ niedopałki papierosów, 
✓ odchody zwierząt, 
✓ paragony ze sklepu/bankomat, pergamin 
✓ zatłuszczony papier np. papierowe opakowanie po maśle, 
✓ porcelana, fajans, 
✓ produkty higieniczne (pieluchy, podpaski, wata), 
✓ produkty skórzane, 
✓ torebki po herbacie, 
✓ włosy, sierść, pióra, 
✓ stłuczone naczynia, szklanki, kieliszki, 
✓ zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, 
✓ zużyte ubrania, tekstylia, obuwie, 
✓ elementy stroikowe wykonane z tworzywa sztucznego             
      (np.stroiki, świeczki, figurki, wiązanki, bukiety), 
✓ wkłady i znicze, 
✓ popiół, 

✗ zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

✗ baterii, akumulatorów, 

✗ leków, termometrów, 

✗ odpady budowlane i rozbiórkowe, 

✗ odpady medyczne, 

✗ zużyte opony, 

✗ świetlówki. 

 

 



PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
( PSZOK) 

ODPADY KOMUNALNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO PUNKTU 

✓ odpady wielkogabarytowe (meble, duże zabawki, dywany, rowery) przyjmowane są   
       w ilości 100 kg na rok na jednego mieszkańca, 
✓ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory,    
       radioodbiorniki, komputery, kalkulatory itp.) przyjmowane są w każdej ilości, 
✓ zużyte opony rowerów, wózków, motorowerów, motocykli oraz pojazdów o 
       dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przyjmowane są w ilości 
       4 szt. na rok na jednego mieszkańca, 
✓ odpady remontowe i budowlane(np. gruz, dachówka, styropian, papa, regipsy,    

panele)      
       przyjmowane są w ilości 100 kg na rok na jednego mieszkańca; 
✓ odpady medyczne, powstające w gospodarstwie domowym wyniku                           
       przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia        
       monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 
✓ odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (np. pozostałości farb, lakierów,    
       rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp., 
✓ lampki choinkowe, 
✓ plastik, szkło, makulatura, metale i tworzywa sztuczne.              

 
 
 
 

WYSTAWIAJ ODPADY PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00 W DNIU WYWOZU 
 
 
 
 

URZĄD GMINY WŁOSZAKOWICE 
ul. K. KURPIŃSKIEGO 29 

TELEFONY KONTAKTOWE 
W SPRAWIE ODPADÓW: 

65 52 52 976   65 52 52 994 


