
Zawadzkie, 16.10.2018 r. 

Szanowni mieszkańcy gminy Zawadzkie 

Przeprowadzone kontrole poprawności segregacji odpadów wykazały, że mieszkańcy nieprawidłowo  segregują odpady 

komunalne i wyrzucają swoje odpady do pojemników bez segregacji.  

Pracownicy firmy odbierającej odpady mają prawo przeprowadzić kontrolę prawidłowości segregacji odpadów.  

W przypadku zanieczyszczenia danego rodzaju odpadów innymi odpadami, które nie powinny znajdować się  

w danej frakcji – podmiot odbierający odpady ma prawo do przekwalifikowania ich na zmieszane odpady komunalne,  

o czym poinformuje tut. Urząd Miejski.  

Naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości skutkuje utratą uprawnień do niższej opłaty za gospodarowanie 

odpadami. Właściciel nieruchomości w takiej sytuacji zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane, tj. 27,50 zł od 

osoby. 

 

Większa ilość odpadów zmieszanych ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na 

odpady zmieszane np. papieru, opakowań z plastiku, opakowań ze szkła, metalu itp.  zwiększa ich ilość i tym samym koszty  

zagospodarowania tej frakcji. 

Wszystkim zależy na tym, aby koszty związane z gospodarowaniem odpadami nie rosły. Żeby tak było, musimy zadbać  

o to właściwie segregując odpady we własnych gospodarstwach domowych. 

Dla przypomnienia podajemy informację jak należy prawidłowo segregować odpady. 

ŻÓŁTY WOREK /POJEMNIK - ODPADY SUROWCOWE 
 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

✓ butelki plastikowe po napojach (szczególnie typu PET), 
kosmetykach i środkach czystości, baniaki po chemii 
gospodarczej 

 części plastikowych nie będących opakowaniami   
(np. wszelkich zabawek, części samochodowych, doniczek, 
naczyń) 

✓ opakowania plastikowe po jogurtach, serkach  lub śmietanie, 
taśmy plastikowe i wstążki plastikowe 

 odpadów medycznych ( np. strzykawek, wszelkich opatrunków, 
butelek po syropach, przeterminowanych lekarstw, opakowań 
po maściach, kremach, syropach) 

✓ opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po mleku lub 
sokach), opakowania po tabletkach (blistry) oraz plastikowe 
buteleczki bez zawartości lekarstw 

 innych surowców (elementów drewnianych, papierowych, 
szklanych itp.) 

✓ torebki i woreczki foliowe, reklamówki foliowe, jednorazowe 
opakowania foliowe (tzw. „zrywki”) 

 tłustego lub zanieczyszczonego papieru lub  
zanieczyszczonych worków foliowych/toreb plastikowych, 
brudnych  tacek jednorazowych, sztućców jednorazowych, 
kubeczków plastikowych jednorazowych 

✓ metale (m.in.  puszki stalowe po artykułach spożywczych, 
żywności, napojach) 

 opakowań po środkach chemicznych (np. farbach, lakierach),  
a także po środkach ochrony roślin 

✓ nakrętki plastikowe, korki, metalowe kapsle z butelek, 
zakrętki od słoików 

 ubrań, butów, materiałów tekstylnych 

✓ kawałki styropianu opakowaniowego, styropianowe 
opakowania po jajkach 

 kawałków styropianu budowlanego*  

✓ kawałki folii aluminiowej, opakowania z folii aluminiowej, 
opakowania  po cukierkach , dropsach 

 odpadów higienicznych ( np. pieluch, wacików, patyczków 
kosmetycznych) 

✓ duże folie opakunkowe, opakowania po kawie, słodyczach, 
chipsach, folie spożywcze 

 folii budowlanej, tapet, worków po materiałach  
budowalnych (np. po cemencie, wapnie, gipsie, itp.) 

Prosimy zgniatać opakowania (tworzywa sztuczne, puszki) oraz zrywać etykiety z plastikowych butelek.  
Opakowania muszą być puste i  wypłukane. 

 

* Informujemy, iż w ostatnim wydaniu Krajobrazów Zawadzkiego Nr 7 (205), wkradł się błąd drukarski, gdzie omyłkowo podano, że w żółtym 

worku/pojemniku nie zbieramy kawałków styropianu. Zapis  ten dotyczy wyłącznie kawałków styropianu budowlanego. 

 

 

 



NIEBIESKI WOREK /POJEMNIK – PAPIER I MAKULATURA 
 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

✓ kartony, pudełka kartonowe, kartoniki po lekarstwach, 
opakowania papierowe po syropach 

 reklamówek i worków foliowych 

✓ gazety, czasopisma, kolorowe magazyny, katalogi  papieru kopiującego i kalek 

✓ gazetki reklamowe, papierowe ulotki, prospekty  tłustego lub zanieczyszczonego papieru, opakowań 
styropianowych 

✓ zeszyty, stare książki, koperty, pocztówki  kartonów po mleku i napojach 

✓ torebki papierowe, papier pakunkowy, rolki z papieru, glizy, 
mokre, czyste ręczniki papierowe 

 zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych, 
pieluch oraz odpadów higienicznych ( np. podpasek, wacików, 
patyczków kosmetycznych) 

✓ tekturę falistą  papierowych worków po materiałach  budowalnych (np. po 
cemencie, wapnie, gipsie, itp.) 

✓ papierowe opakowania po jajkach  ubrań, butów, materiałów tekstylnych 

✓ torby i worki papierowe  tapet, folii budowlanych, styropianu 

Prosimy zgniatać kartony i pudełka. Opakowania papierowe  i papier muszą być czyste. 
 

ZIELONY WOREK /POJEMNIK – SZKŁO (BEZBARWNE I KOLOROWE) 
 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

✓ szklane butelki po napojach – bez nakrętek i kapsli  szkła płaskiego (szyb okiennych, luster) 

✓ szklane słoiki po przetworach – bez przykrywek i zakrętek  stłuczki szklanej, naczyń szklanych 

✓ pojemniki szklane  naczyń ceramicznych, fajansowych, kryształowych  
i porcelanowych 

✓ szklane opakowania po kosmetykach  butelek z tworzyw sztucznych, butelek i opakowań po syropach 
i lekarstwach 

 
 żarówek i lamp rtęciowych, termometrów 

Opakowania muszą być  puste i wypłukane. 
 

BRĄZOWY WOREK /POJEMNIK – BIOODPADY 
 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

✓ odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (np. obierki, 
resztki warzyw i owoców, ogryzków, zgniłe warzywa  
i owoce) 

 ryb, mięsa, wędlin, kości, resztek oleju, przetworzonej 
gotowanej żywności 

✓ skorupki jaj, łupiny orzechów  popiołu z węgla, ziemi, kamieni 

✓ fusy herbaty i kawy , torebki po herbacie, filtry z kawą  odchodów zwierzęcych, padłych zwierząt 

✓ rośliny doniczkowe z ziemią , kwiaty   artykułów higienicznych (pampersów, podpasek, zużytych 
wacików kosmetycznych, patyczków kosmetycznych) 

✓ trawa i liście, kwiaty ogrodowe 
 

 żarówek i lamp rtęciowych, termometrów 

✓ drobne gałęzie  drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych 

Odpady biodegradowalne najlepiej zagospodarować w przydomowych kompostownikach. 

 

 

 

 

 



CZARNY POJEMNIK – ODPADY ZMIESZANE 
 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

✓ tłusty i zanieczyszczony papier oraz zanieczyszczone butelki 
plastikowe (np. po oliwie ), kalkę 

 odpadów zbieranych selektywnie, które wrzucamy do 
pojemników/worków żółtych, niebieskich, zielonych czy 
brązowych 

✓ artykuły higieniczne (pampersy, podpaski, zużyte waciki 
kosmetyczne, patyczki  kosmetyczne) 

 popiołu  

✓ stłuczka ceramiczna (fajans, porcelana, kryształy itp.) oraz 
odpady ze szkła innego niż opakowaniowe, znicze, 
uszkodzone naczynia, sztućce 

 baterii i akumulatorów   

✓ opakowania po kosmetykach (np. po piance do golenia, 
paście do zębów) 

 opakowań po chemikaliach oraz środkach ochrony roślin 

✓ worki z odkurzacza, zmiotki  odpadów biodegradowalnych 

✓ płyty CD,  zużyte długopisy, zepsute zabawki  żarówek i lamp rtęciowych 

✓ resztki mięsa, kości, ryby , owoce morza, resztki 
przetworzonego jedzenia, gumy do żucia 

 skorupek jaj, łupin z orzechów 

✓ brudne ręczniki papierowe, zabrudzone worki foliowe  
( z zawartością nie nadającą się do segregacji, np. po 
mięsie), gumowe rękawiczki 

 przewodów do urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
(kable, słuchawki telefoniczne, ładowarki do telefonów, 
zasilacze) 

✓ zużyte gąbki do mycia , ściereczki do mycia, ściereczki do  
czyszczenia mebli 

 zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego 

✓ połamane wieszaki do ubrań (plastikowe, drewniane)  materiałów budowlanych i rozbiórkowych 

✓ guziki, nici, igły, szpilki, zszywki spinacze, gumki, wstążki 
materiałowe 

 przeterminowanych lekarstw  

✓ niedopalone świeczki, ogarki, zużyte podgrzewacze „tee 
light” 

 chemikaliów, puszek po farbach 

✓ sztuczne kwiaty, grzebienie, sztućce jednorazowe  odzieży i tekstyliów 

✓ włosy po ścięciu   opon, dętek 

✓ zużyte rajstopy  termometrów 

✓ zbędne klucze do zamków, narzędzia, klamki  padłych zwierząt 

 

Inne przydatne informacje: 

1. Odzież i tekstylia wrzucamy do pojemników na zużytą odzież znajdujących się na terenie całej gminy. 

2. Przeterminowane lekarstwa i resztki lekarstw, opakowania po syropach, maściach czy kremach, termometry oddajemy  

do pojemników na przeterminowane lekarstwa zlokalizowanych w następujących miejscach:  

Zawadzkie: 

• ul. Świerklańska 2 (siedziba ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o.) ,  

• ul. Opolska 61 (rejon Siedziby SM „Hutnik”),  

• ul. Waryńskiego  6 (Przychodnia lekarska Eskulap);  

Żędowice: ul. Strzelecka 35 (Świetlica wiejska); 

Kielcza: ul. Księdza Wajdy 21 („Medikor”).  

3. Chemikalia oraz puste puszki po farbach należy oddać w punkcie zorganizowanym  w ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o, ul. Świerklańska 2 

Zawadzkie. 

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddajemy podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 

Przypominamy Państwu o zakazie palenia odpadów (w piecach, ogrodach, na ogniskach). Odpadami, które można 

spalać są papier, tektura, trociny, niezanieczyszczone drewno, odpady z rolnictwa i gospodarki leśnej – odpadowa masa 

roślinna. Palenie śmieci jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Za palenie niedozwolonych odpadów grozi kara aresztu 

albo grzywny (art. 191 ustawy o odpadach). 


