
ZASADY SEGREGACJI 

                                                   

W razie wątpliwości, co do sposobu segregacji  należy konsultować się z Urzędem Gminy w Nagłowicach pod numerem  telefonu 413814593. 

 

ŻÓŁTY WOREK 

Tworzywa sztuczne i Metale 

 

 

NIEBIESKI 

WOREK 

Papier i tektura 

 

ZIELONY WOREK 

Szkło opakowaniowe 

 

CZARNY WOREK 

Odpady zmieszane  

tj. pozostałości po sortowaniu 

BRĄZOWY 

WOREK 

Odpady 

biodegradowalne 
POZBAWIONE ZAWARTOŚCI I 

RESZTEK ŻYWNOŚCI               

- opakowania plastikowe po produktach 

spożywczych 

- plastikowe butelki po napojach, mleku, 

wodzie 

- opakowania po kosmetykach, 

chemii gospodarczej np. płynach do mycia 

naczyń, podłóg i szyb, płynach do prania, 

szamponach; pudełka po kapsułkach itp. 

 - plastikowe zakrętki, 

-plastikowe torebki, worki, reklamówki,  

 i inne folie  

- puszki po napojach,   

- puszki z blachy stalowej po żywności              

- złom żelazny, metale kolorowe,  

- metalowe kapsle z butelek, zakrętki 

słoików i innych pojemników,                          

- kartonowe opakowania po mleku 

napojach, torebki po przyprawach 

zawierające srebrną folie w środku. 

Butelki i kartony MUSZĄ MIEĆ 

ODKRĘCONE ZAKRĘTKI, BYĆ 

ZGNIECIONE, POZBAWIONE 

ZAWARTOŚCI; 

 

NIE WRZUCAMY: 

 

strzykawek, wenflonów i innych artykułów 

medycznych, odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych, nieopróżnionych 

opakowań po lekach i farbach, lakierach  

i olejach, zużytych baterii i akumulatorów, 

zużytego sprzętu medycznego, 

elektronicznego. 

-gazety, czasopisma, 

 - papier szkolny, 

biurowy, pakowy, 

opakowania z papieru  

i tektury 

- książki, zeszyty, 

kartony, torebki 

papierowe, czyste i suche 

lub 

- odzież i tekstylia ( 

oddzielnie od papieru  

i tektury) 

 

NIE WRZUCAMY: 

 

papieru powleczonego 

folią, kalki, kartonów po 

mleku i napojach, pieluch 

jednorazowych, 

podpasek, pampersów, 

podkładów, worków po 

nawozach, cemencie i 

innych materiałach 

budowlanych, tapet, 

papieru zatłuszczonego 

lub mocno zabrudzonego, 

chusteczek higienicznych, 

papierowych ręczników, 

paragonów, innych 

odpadów komunalnych 

(w tym niebezpiecznych) 

- butelki i słoiki szklane  

po napojach i żywności, 

- butelki po napojach 

alkoholowych, 

- szklane opakowania   

po kosmetykach. 

 

SZKŁO MUSI BYĆ 

CZYSTE, POZBAWIONE 

ZAWARTOŚCI                

RESZTEK ŻYWNOŚCI, BEZ 

ZAKRĘTEK 

 

NIE WRZUCAMY: 

 

zniczy, ceramiki, doniczek, 

szkła stołowego 

żaroodpornego, porcelany, 

fajansu i kryształów,  żarówek 

i świetlówek, reflektorów, 

szkła okiennego, zbrojonego, 

szyb samochodowych, 

nieopróżnionych opakowań po 

lekach, olejach, 

rozpuszczalnikach, 

termometrów i strzykawek, 

luster , witraży, monitorów, 

lamp telewizyjnych, innych 

odpadów komunalnych w tym 

niebezpiecznych. 

 

 

należy wrzucać wszystko to, czego nie 

można odzyskać w procesie recyklingu, z 

wyłączeniem odpadów niebezpiecznych: 

-worek z kurzem z odkurzacza, 

- gąbki, szmatki, 

- torebki  po herbacie, 

-paragony, 

-zatłuszczony papier, pergamin 

- zbite talerze, szklanki, kieliszki, 

- porcelana, fajans, 

- zużyte ręczniki papierowe, chusteczki 

higieniczne, 

- produkty higieniczne (pieluchy, 

podpaski, bandaże, pampersy) 

- niedopałki papierosów, 

-maszynki do golenia 

-mięso, ryby, resztki  zwierzęce kości, ości 

- nabiał, ser, jaja, 

-żwirek lub trociny z kuwet dla zwierząt, 

- styropian  tj.: opakowania styropianowe 

jednorazowe z dań na wynos,  z sprzętów 

gospodarstwa domowego( służące do 

zabezpieczenia sprzętu). 

NIE WRZUCAMY: 

 

-odpadów wielkogabarytowych 

- odpadów budowlanych i remontowych, 

- zużytych opon, 

- baterii, akumulatorów, 

- lekarstw, odpadów medycznych 

- świetlówek, 

-opakowań po środkach ochrony roślin, 

- zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego 

- styropianu  budowlanego 

- gałązki  drzew i krzewów, 

- skoszona trawa, liście, 

kwiaty, owoce, warzywa 

 (tzw. obierki po ziemniakach, 

warzywach) 

 

NIE WRZUCAMY 

 

- mięsa, ryb, resztek 

zwierzęcych kości, ości 

- nabiału, sera, jaj 

ODPADY 

WIELKOGABARYTOWE 

meble, wersalki, stoły, krzesła, 

fotele, dywany, gumolity, 

materace, pierzyny, kołdry, 

poduszki, wózki dziecięce, 

rowery,  zabawki dużych 

rozmiarów, suszarki na pranie, 

deski do prasowania, 

plastikowe wiadra, donice 

plastikowe,  kompletny sprzęt 

elektryczny i elektroniczny 

 

NIE WYSTAWIAMY 

 

Odpadów remontowo –

budowlanych tj.: futryn, drzwi, 

okien, tynków, tapet, paneli, rur, 

gruzu, kabin prysznicowych, 

wanien, umywalek, muszli 

klozetowych, opon, worków 

 i foli rolniczych – odpady te 

należy dostarczyć we własnym 

zakresie do PSZOK. 


