
                                                                                                 JAK SEGREGOWAĆ ODPADY
    Worek zielony (szkło białe i kolorowe)          Worek żółty (plastik i metal)             Worek niebieski (papier)  Pojemnik na odpady zmieszane

 Należy wrzucać Nie należy wrzucać Należy wrzucać Nie należy wrzucać Należy wrzucać Nie należy wrzucać Należy wrzucać Nie należy wrzucać

szklane butelki, słoiki 
i szklane pojemniki 
po art. spożywczych i 
kosmetykach (szkło 
opakowaniowe) bez 
zakrętek 

szyb, ceramiki, szkła 
stołowego (np. 
kieliszków, szklanek), 
porcelany, fajansu, 
szkła żaroodpornego, 
luster, kryształów, 
żarówek, świetlówek, 
reflektorów, szyb 
samochodowych, 
termometrów i 
strzykawek,  
monitorów i lamp TV, 
szkła zbrojonego, 
zniczy 
i szklanych figurek, 
zakrętek z butelek bądź 
słoików 

Zgniecione puste, 
butelki plastikowe 
typu PET po 
napojach, puste 
butelki plastikowe 
po kosmetykach i 
środkach czystości 
(np. po 
szamponach), 
worki po mleku, 
torebki plastikowe 
i reklamówki, 
czystą folię 
aluminiową, puste 
opakowania 
plastikowe po 
produktach 
spożywczych (np.: 
jogurtach, 
margarynie, 
ketchupach)   
opakowania 
wielomateriałowe 
(kartony po 
płynnej żywności- 
mleku 
i sokach), nakrętki 
z butelek,
metalowe zakrętki 
i kapsle, puste 
puszki po 
żywności 
i napojach, drobny 
złom, skrzynki 
plastikowe, 
doniczki 
plastikowe  

opakowań i butelek po 
olejach
 i smarach, opakowań 
po środkach 
chwastobójczych i 
owadobójczych, 
brudnych naczyń 
jednorazowych, 
styropianu, celofanu, 
zabrudzonej folii 
budowlanej, puszek po 
lakierach, farbach, 
aerozolach, dużego 
złomu, baterii, 
akumulatorów, 
strzykawek i innych 
artykułów 
medycznych, 
plastikowych zabawek 
na baterie, 
plastikowych części 
samochodowych, 
plastikowe obudowy 
ze sprzętu RTV i AGD 

gazety, książki, 
czasopisma, 
zeszyty, tekturę, 
puste torby 
papierowe, puste 
pudła papierowe, 
ścinki papierowe 
 

zatłuszczonego 
papieru, lakierowanego 
lub foliowego papieru 
z folderów 
reklamowych, tapet, 
kalki, ręczników 
i chusteczek 
jednorazowych, 
kartonów po mleku i 
napojach, worków po 
materiałach 
budowlanych, 
paragonów, zdjęć

odpady,  które nie 
podlegają 
segregacji tj.  
odpady higieniczne 
(pieluchy, 
chusteczki), 
ceramikę , szkło 
stołowe, artykuły 
piśmienne, 
zabrudzone 
tekstylia, butelki po 
olejach,  
opakowania po 
aerozolach, 
paragony, zdjęcia, 
tekstylia, popiół  

zużytego sprzętu 
elektronicznego
i elektrycznego, 
opakowań po środkach 
ochrony roślin, 
zużytych baterii, , 
puszek po farbach 
i lakierach, 
opakowania po 
smarach i olejach 
samochodowych, 
świetlówek, 
akumulatorów, 
przeterminowanych 
leków, strzykawek i 
innych artykułów 
medycznych, 
plastikowych zabawek 
na baterie,  drobnych 
odpadów budowlanych



ODPADY PROBLEMOWE  UMIESZCZONE PONIŻEJ ZBIERANE SĄ DWA RAZY W ROKU W TERMINACH ODBIORU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH (DRUGI TERMIN ODBIORU ODBĘDZIE SIĘ W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK

zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (też zabawki), 

zużyte opony, 

odpady wielkogabarytowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, sieci na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów, meble 
ogrodowe)

opakowania po środkach ochrony roślin,

puszki po farbach i lakierach,

świetlówki,

opakowania po smarach i olejach samochodowych,

 zużyte baterie i akumulatory

przeterminowane leki

                                                                             ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Odpady biodegradowalne  tzw. resztki z jedzenia pochodzenia roślinnego, chwasty, liście i skoszoną trawę, korę drzew, trociny, rozdrobnione gałęzie 
należy kompostować  na terenie posesji tak jak to było deklarowane przez właścicieli posesji

Ponadto informujemy, iż:

1. w przypadku braku worka na którąkolwiek frakcję ( żółty, zielony, niebieski), worki można  odebrać w Urzędzie Gminy w Czarnocinie 
lub wystawić odpady w innym worku z załączoną kartką informującą co zawiera dany worek.

2. w przypadku nieotrzymania nowego worka przy odbiorze odpadów fakt ten należy zgłosić do tut. Urzędu

3. nie wolno wrzucać do pojemnika na odpady komunalne worków z odpadami zbieranymi selektywnie.


