
odpady komunalne?



odkręcaj nakrętki

Oczywiście! Wystarczy stosować się do zasady 3R – reduce, reuse, recyklce (ang.). 
Co to oznacza w praktyce?

CZY WIESZ, ŻE...
każdy Polak wytwarza średnio od 300 do 400 kg odpadów komunalnych rocznie?

Skąd się biorą odpady komunalne?
Są to odpady powstające w naszych domach, czyli niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zalicza się do nich odpady 
opakowaniowe, odpady biodegradowalne (w tym kuchenne oraz odpady 
zielone z przydomowych ogródków), popioły z małych palenisk, zużyte 
meble, dywany, domowy sprzęt AGD i RTV, leki, baterie, odpady 
z samodzielnego wykonywania drobnych prac remontowych oraz odpady 
zmieszane (których nie da się oddawać selektywnie).

Czy możemy coś zrobić, aby zredukować ilość odpadów?



METALE
I TWORZYWA

SZTUCZNE

Segregacja to oddzielanie surowców wtórnych od odpadów, których nie można ponownie wykorzystać.
Wyróżniamy 5 frakcji odpadów, które zbieramy osobno oraz odpady zmieszane. 
Odpady biodegradowalne odbierane są z posesji w workach o pojemności nie większej niż 120 l, w ilości 
maksymalnej 2 worki na każdorazowy odbiór. Większą ilość można dostarczyć do GPSZOK-u.

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

Dobrze posegregowane odpady to wartościowe surowce, które można wykorzystać do produkcji nowych rzeczy – 
opakowań, papieru, materiałów budowlanych, a nawet ubrań. Dzieje się to z korzyścią dla środowiska naturalnego. 
Aby jednak móc korzystać z surowców wtórnych, muszą być one odpowiednio posegregowane i niezanieczyszczone, 
dlatego tak ważne jest, żeby nie wrzucać ich do pojemnika na odpady zmieszane.

NIEKTÓRE ODPADY NIE MIESZCZĄ SIĘ
DO POJEMNIKA...
To odpady wielkogabarytowe, które odbierane są oddzielnie. Zali-
cza się do nich: meble, materace, dywany, duże zabawki, a także 
kompletny sprzęt AGD i RTV, opony do samochodów osobowych, 
motocykli i rowerów.

Odpady te odbierane są w GPSZOK-u w godzinach jego otwarcia 
oraz raz w roku w ramach zbiórki obwoźnej.

Do GPSZOK-u trafić powinny również odpady niebezpieczne.

POPIÓŁ

UWAGA! Jeżeli mieszkańcy zadeklarowali, że prowadzą przydomowe kompostowniki, bioodpady nie będą 
odbierane z ich posesji ani w GPSZOK-u.
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worek/pojemnik NIEBIESKI

opakowania z papieru, karton, tekturę 
(także falistą)     
gazety i czasopisma
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki     
zeszyty, książki, foldery, ulotki, katalogi     
papier pakowy     
torby i worki papierowe
opakowania (wytłaczanki) po jajkach

zużytych ręczników papierowych i chusteczek 
higienicznych     
papieru lakierowanego i powleczonego folią     
papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego     
kartonów po mleku i sokach     
papierowych worków po nawozach, cemencie, 
materiałach budowlanych
tapet     
pieluch jednorazowych i innych materiałów 
higienicznych     
zatłuszczonych jednorazowych opakowań 
z papieru i naczyń jednorazowych
paragonów fiskalnych
kalki     

NALEŻY WRZUCAĆ NIE NALEŻY WRZUCAĆ

worek/pojemnik ŻÓŁTY

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki, 
plastikowe opakowania po prod. spożywczych, 
tacki styropianowe
opakowania wielomateriałowe (np. kartony po 
sokach i mleku)
opakowania po środkach czystości i kosmetykach 
(m.in. puste tubki)
plastikowe torby, worki, reklamówki, folię 
termokurczliwą, ceraty i inne folie
aluminiowe puszki po napojach i puszki po 
konserwach
folię aluminiową, kapsle, zakrętki (wieczka) 
sztuczne kwiaty
klamki, zamki, klucze
plastikowe zabawki o małych rozmiarach
gumę, kauczuk

NALEŻY WRZUCAĆ NIE NALEŻY WRZUCAĆ



kości zwierząt i mięsa     
oleju jadalnego     
odchodów zwierząt     
popiołu
leków    
ziemi i kamieni
drewna impregnowanego     

NALEŻY WRZUCAĆ NIE NALEŻY WRZUCAĆ
odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki)
skorupki jaj     
resztki jedzenia pochodzenia roślinnego    
łupiny orzechów
fusy z kawy i herbaty 
gałęzie drzew i krzewów (rozdrobnione)     
skoszoną trawę, liście, kwiaty     
trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno     

NALEŻY WRZUCAĆ NIE NALEŻY WRZUCAĆ
resztki mięsne oraz kości     
zużyte materiały higieniczne, pieluchy jednorazowe     
mokry lub zabrudzony papier     
tekstylia, zużytą odzież i obuwie 
żwirek z kuwet dla zwierząt     
potłuczone szyby, lustra, porcelanę i kryształ
gąbki do mycia naczyń i ciała
płyty CD/DVD w malych ilościach
blistry po lekach
kurz z odkurzaczy

worek/pojemnik ZIELONY

NALEŻY WRZUCAĆ NIE NALEŻY WRZUCAĆ
ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, 
kryształów     
szkła okularowego i żaroodpornego
zniczy
żarówek i świetlówek, reflektorów     
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, 
olejach silnikowych     
luster, szyb okiennych i zbrojonych     
monitorów i lamp telewizyjnych     
termometrów i strzykawek
szyb samochodowych

worek/pojemnik BRĄZOWY

worek/pojemnik CZARNY



karton po mleku lub soku – jest to tak zwane 
opakowanie wielomateriałowe, które należy 
wyrzucić do pojemnika na metale i tworzywa
sztuczne

podarte skarpety – należy wyrzucić do 
pojemnika na odpady zmieszane

! niekompletny sprzęt RTV i AGD

Sprawdź, co zrobić z odpadami, które wydają się problematyczne.

PAMIĘTAJ!
Odpadami komunalnymi nie są odpady powstające w wyniku działalności gospodarczej (w tym również 
handlowej), rolniczej i ogrodniczej, pojazdy wycofane z ruchu bądź części pojazdów, opony do samochodów, 
maszyn i pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, rolniczej lub pokrewnych, odpady medyczne 
i weterynaryjne (z wyjątkiem leków wykorzystywanych w domu).

odpady z gumy/kauczuku – należy wyrzucić
do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

resztki z obiadu, takie jak kości, tłuszcze,
ziemniaki – należy wyrzucić do pojemnika
na odpady zmieszane

UWAGA! ODPADY NIEBEZPIECZNE 
Odpadów niebezpiecznych nie można wyrzucać do żadnego z pojemników/worków, które posiadamy w domu, 
w tym do odpadów zmieszanych. Należy je oddawać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach/aptekach 
lub Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK-u) – zlokalizowanym w Sędziszowie 
Małopolskim, przy ulicy Fabrycznej.



nowe puszki
kosze na odpady
oprawki do okularów
rury
garnki
rowery

Ogryzek
jabłka

4 miesiące

Papierowa
gazeta

Tekturowe
pudełko

Metalowa
puszka

200 lat

Foliowa
reklamówka

od 20 do 300 lat być może nigdy 
się nie rozłoży
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Pokoloruj pojemniki i odpady. Pamiętaj o użyciu odpowiednich kolorów! Następnie połącz odpady 
z odpowiednim pojemnikiem. UWAGA! 2 odpady nie pasują do żadnego pojemnika.

Połącz przedmioty z surowcami, z których powstały.

Szklana butelka
Metalowa puszka
Papierowa gazeta
Ogryzek po jabłku 
Wełniane skarpety
Aluminiowa puszka
Plastikowa butelka
Tekturowe pudełko


