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Odpady staraj się wrzucać  bezpośrednio do 

pojemników, bez używania  worków.  

Dla Ciebie to oszczędność, dla firmy wywożącej 

odpady ułatwienie kontroli sprawdzania 

sposobu zbierania odpadów.

Przed wrzuceniem do pojemnika 

przeznaczonego do selektywnej zbiórki 

dokładnie opróżnij opakowania z produktów, 

odkręć nakrętki, zgnieć butelki, kartony. 

Postępując z odpadami w ten sposób nie 

zanieczyszczasz odpadów selektywnie 

zbieranych oraz zwiększasz przestrzeń 

w pojemniku.

Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów 

komunalnych znajduje się na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Dobromierz.

Pamiętaj !

Na terenie Gminy Dobromierz zostanie 
utworzony Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego 
w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi mieszkańcy będą mogli oddawać 
selektywnie zbierane odpady, tj: tworzywa 
sztuczne, szkło, metale, opakowania 
wielomateriałowe, opakowania po aerozolach, 
opakowania po olejach przemysłowych, zużyte 
oleje, ulegające biodegradacji, zielone, 
wielkogabarytowe, w tym meble, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zużyte opony. Za 
dodatkową opłatą przyjmowane będą również 
odpady budowlane i rozbiórkowe 
z remontów prowadzonych samodzielnie.

Przeterminowane lekarstwa mieszkańcy gminy 
dostarczać będą mogli do oznaczonych 
pojemników ustawionych w aptekach.

Opakowania po nawozach, środkach ochrony 
roślin i innych chemikaliach mieszkańcy mogą 
zwracać sprzedawcy tych środków. Zgodnie 
z zapisani ustawy z dnia 11 maja 2001 r.            
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm) 
opakowania po środkach niebezpiecznych 
podlegające kaucjonowaniu należy oddawać do 
sprzedawcy, producenta lub importera tych 
środków. W przypadku braku możliwości zwrotu 
opakowania należy je przekazać do punktu 
selektywnego zbierania odpadów (PSZOK).

Zużyte baterie wrzucaj do odpowiednich 
pojemników ustawionych w szkołach.

Zużyty akumulator można oddać przy zakupie 
nowego.

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny oraz zużyte opony mieszkańcy 
będą mogli przekazywać w czasie cyklicznych 
zbiórek odpadów, bądź do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów (PSZOK)

z odpadami problemowymi
Postępowanie 
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Jak segregować odpady komunalne?
CZARNY, METALOWY, 

CIEMNOZIELONY
odpady zmieszane

ZIELONY
szkło

ŻÓŁTY
tworzywa sztuczne,drobne 

metale, opakowania 
wielomateriałowe

NIEBIESKI 
papier

BRĄZOWY
bioodpady

Tu wrzucamy:

Tu nie wrzucamy:

resztki jedzenia pochodzenia 
nieroślinnego, resztki mięsa, kości, 
odpadki kuchenne nienadające się 
do kompostownika np.: cytrusy
i obierki z cytrusów

zużytą odzież i obuwie,wykorzystane 
środki higieny osobistej tj:waciki, 
podpaski, pieluchy, chusteczki 
higieniczne

potłuczone  kryształy, lustra

potłuczoną porcelanę, ceramikę 

papier i folię zabrudzoną tłuszczem 
lub żywnością

znicze z woskiem

odchody zwierząt domowych

zimny popiół węglowy,

pełne worki z odkurzacza

wszystkie inne odpady nie nadające 
się do selekcji

zgniecione puszki aluminiowe po 
napojach

puszki z blachy stalowej

metalowe narzędzia, rury, druty 
i drobny złom

czystą folię aluminiową

pokrywki ze słoików

kapsle z butelek oraz

metalowe i plastikowe nakrętki

zgniecione plastikowe opakowania 
po napojach i olejach spożywczych

zgniecione plastikowe opakowania 
po kosmetykach, płynach do mycia 
i chemii gospodarczej

plastikowe worki, torebki 
i reklamówki

plastikowe koszyki po owocach 
i pojemniki po wyrobach 
garmażeryjnych

opakowania wielomateriałowe po 
płynnej żywności, takie jak kartony 
po mleku, sokach itp. – tzw. tetrapaki 

Tu wrzucamy: Tu wrzucamy: Tu wrzucamy: Tu wrzucamy:

butelki i szklane opakowania po 
napojach i żywności 

butelki po napojach alkoholowych

szklane opakowania po 
kosmetykach

słoiki bez nakrętek, zacisków, 
gumowych uszczelek

inne szklane opakowania

Tu nie wrzucamy: Tu nie wrzucamy: Tu nie wrzucamy: Tu nie wrzucamy:

gazety i czasopisma 

prospekty, katalogi, reklamy, 
kalendarze

terminarze  papierowe

papierowe torby na zakupy

zużyte zeszyty i stare książki

papier biurowy i kserograficzny

kartony i tektury

koperty

papier szkolny

papier biurowy

tekturowe i papierowe opakowania 
z żywności

obierki i resztki warzyw i owoców

fusy po kawie i herbacie

skorupki jajek i orzechów

resztki jedzenia pochodzenia 
roślinnego

części roślin np.: kwiaty doniczkowe, 
kwiaty cięte

skoszona trawa, liście

popiół drzewny

połamane gałęzie drzew i krzewów 

odpadów zielonych

materiałów budowlanych

odpadów podlegających segregacji 
tj:szkło, tworzywa sztuczne, metale, 
opakowania wielomateraiałowe

odpadów wielkogabarytowych

zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego

zużytych lamp fluorescencyjnych 
i neonowych

zużytych opon

ceramiki, fajansu

porcelany i kryształów

szkła stołowego

szkła żaroodpornego

szkła okularowego

szkła okiennego i zbrojonego

szyb samochodowych

luster

luksferów, pustaków

żarówek, lamp fluorescencyjnych 
i neonowych

zniczy z woskiem 

opakowań z zawartością

opakowań po aerozolach

baterii oraz puszek po farbach

opakowań po lekach

butelek i opakowań po  olejach 
przemysłowych

styropianu i innych

tworzyw piankowych

zabawek oraz sprzętu AGD

plastikowych szyb

plastikowych elementów pojazdów tj: 
deski rozdzielcze, zderzaki, lusterka

tapet

zabrudzonego, szczególnie 
zatłuszczonego papieru

papieru z folią

pieluch i innych artykułów 
higienicznych

worków po cemencie

papieru faxowego,

termicznego i przebitkowego

segregatorów z okuciami

kalki technicznej

cytrusów i obierek z cytrusów

resztek jedzenia pochodzenia nie 
roślinnego

resztek mięsa, kości

odchodów zwierzęcych

popiołu z pieca, papierosów i innych 
niedopałków

roślin zaatakowanych chorobami

piasku i sorbentów dla kotów, 
zanieczyszczonych trocin po 
zwierzętach

pełnych papierowych worków
z odkurzacza
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