
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 opakowania po chemii gospodarczej, 

kosmetykach, szamponach, mydłach w 

płynie, plastikowe opakowania po 

produktach spożywczych w tym po 

produktach mlecznych (np. po jogurtach, 

serkach, kefirach, margarynach), folie 

opakowaniowe, worki foliowe, artykuły 

gospodarstwa domowego wykonane tylko z 

plastiku, plastikowe opakowania po 

owocach, doniczki, wiadra, miski, plastikowe 

pojemniki, inne plastikowe elementy 

 opakowania typu TETRA PAK (kartonowo 

foliowe opakowania np. po mleku i sokach) 

 butelki plastikowe typu PET (po napojach) 

należy gromadzić w osobnym worku (kolor 

biały) 

Wrzucamy 

  Uwaga 

 artykułów wykonanych z połączeń 

tworzyw z innymi materiałami, opakowań 

po lekach, strzykawek, butelek po płynach 

chłodniczych, zabawek, sprzętu AGD i RTV, 

tworzyw sztucznych piankowych,  

styropianu, opakowań po farbach, lakierach i 

olejach, części samochodowych itp. 

 zgniataj butelki i pojemniki 

PLASTIK 
OPAKOWANIA TETRA PAK 
BUTELKI PET 
 

BIOODPADY 
ODPADY ZIELONE SZKŁO 

METAL 

ZŁOM 

 

PAPIER POPIÓŁ 

 szklane butelki i 

słoiki po napojach i 

żywności bez nakrętek, 

butelki po napojach 

alkoholowych, szklane 

opakowania po 

kosmetykach itp. 

 szkła okiennego, 

szkła żaroodpornego, 

szkła stołowego (np. 

porcelana, ceramika), 

doniczek, luster, 

stłuczki szklanej, zniczy 

z zawartością wosku, 

szkła kryształowego, 

szyb samochodowych, 

świetlówek, żarówek, 

reflektorów, opakowań 

po lekach itp. 

 nie tłucz szkła przed 

wrzuceniem do worka 

 bioodpady kuchenne (resztki 

warzyw, owoców, pieczywa, 

obierki, fusy po kawie i 

herbacie, skorupki jaj, 

opakowania ulegające 

biodegradacji itp.) 

 odpady zielone (trawa, liście, 

gałęzie, trociny, zwiędłe rośliny, 

kwiaty, duże ilości owoców itp.) 

 resztek jedzenia w płynie i 

żywności przetworzonej, kości, 

mięsa, tłuszczów, odchodów 

zwierzęcych, piasku, kamieni, 

popiołu, żużlu itp. 

 

 zachęcamy do 

zagospodarowania tego rodzaju 

odpadów we własnym zakresie, 

tworząc przydomowe 

kompostowniki 

 osoby deklarujące posiadanie 

kompostownika nie mogą 

oddawać bioodpadów w czasie 

zbiórek odpadów 

 puszki aluminiowe 

po napojach, sokach, 

puszki z blachy 

stalowej po żywności 

(np. po konserwach, 

rybach), drobny złom 

żelazny i metali 

kolorowych, metalowe 

kapsle z butelek, 

zakrętki słoików itp. 

 

 sprzętu AGD i RTV, 

pojemników po 

aerozolach, puszek po 

farbach, lakierach i 

olejach, zużytych 

baterii i akumulatorów 

itp. 

 

 zgniataj puszki 

aluminiowe 

 

 opakowania z papieru i 

tektury, gazety, 

czasopisma, katalogi, 

foldery, zeszyty, książki, 

torebki papierowe, papier 

pakowy, kartony i tekturę 

oraz zrobione z nich 

opakowania, ścinki 

drukarskie itp. 

 

 papieru powlekanego 

folią i kalką (np. kartonów 

po mleku i napojach), 

zabrudzonego lub 

tłustego papieru (np. z 

masła, margaryny), 

odpadów higienicznych, 

worków po nawozach, 

cemencie itp. 

 

 przed wrzuceniem 

papieru do worka usuń 

elementy z innych 

tworzyw (metal, plastik 

itp.) 

 

 popiół i żużel 

pochodzący z 

gospodarstw domowych 

powstały w wyniku 

spalanie węgla, drzewa, 

brykietu 

 ziemi, kamieni, gruzu 

 nie należy wrzucać 

gorącego popiołu - grozi 

zniszczeniem lub 

osłabieniem szczelności 

worka 

Nie wrzucamy 

Nie wrzucamy 

  Uwaga 

Nie wrzucamy 

  Uwaga 

Nie wrzucamy 

  Uwaga 

Nie wrzucamy 

  Uwaga 

Nie wrzucamy 

  Uwaga 

Wrzucamy Wrzucamy Wrzucamy Wrzucamy Wrzucamy 

 

POPIÓŁ 

 

 

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY 
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

CO JESZCZE NALEŻY WYDZIELIĆ ZE STRUMIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

LIMITY ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W PSZOK 

UWAGA! 

Do pojemników i worków na odpady zmieszane (niesegregowane) powinny trafiać tylko i wyłącznie odpady nienadające się do wysegregowania 

oraz odpady, których nie można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Ze strumienia odpadów komunalnych należy także wydzielić i dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) następujące rodzaje odpadów: 

 odzież i tekstylia (można oddawać także do pojemników na odzież używaną, znajdujących się w kilku miejscach na terenie gminy) 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 lampy fluorescencyjne 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe 

 odpady budowlane rozbiórkowe i remontowe 

 zużyte opony 

 chemikalia 

 przeterminowane leki i odpady medyczne 

 zużyte baterie i akumulatory 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Jaworkach, w miejscu nieczynnego już obecnie składowiska odpadów. PSZOK czynny 
jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. 

 

 

Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica obowiązuje limit trzech rodzajów odpadów, które mogą zostać oddane w ramach opłaty uiszczonej do Urzędu 

Miasta i Gminy: 

 odpady wielkogabarytowe - łącznie 100 kg na rok, 

 opony (z wyłączeniem opon samochodów ciężarowych i dostawczych) - łącznie 4 sztuki na rok, 

 odpady budowlane rozbiórkowe i remontowe - 2 m3 na rok. 

Większa ilość wymienionych wyżej odpadów może zostać przyjęta do PSZOK, jednak za odpady oddane powyżej rocznego limitu zostanie obciążony 

mieszkaniec zgodnie z obowiązującym cennikiem MZGK, dostępnym na stronie internetowej www.mzgk.szczawnica.pl 


