
Wrzucamy:
•	 foliowe torebki
•	 kartoniki po mleku i napojach
•	 plastikowe nakrętki
•	 opakowania po jogurtach
•	 plastikowe butelki po napojach, środkach czystości, 

kosmetykach, opakowania metalowe
•	 puszki po napojach

POJEMNIK NA METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Nie wrzucamy:

•	 opakowań po aerozolach
•	 opakowań zabrudzonych tłuszczem
•	 pieluch, chusteczek, ręczników jednorazowych
•	 ubrań i opakowań z tekstyliów

POJEMNIK NA PAPIER
Wrzucamy:

•	 opakowania z papieru i tekstury
•	 makulatura, ulotki
•	 kartony
•	 zeszyty
•	 papier biurowy
•	 gazety

Nie wrzucamy:
•	 pieluch
•	 chusteczek i ręczników jednorazowych
•	 kartonów po mleku i napojach
•	 tłustych opakowań po pizzy
•	 brudnej lub mokrej makulatury

POJEMNIK NA SZKŁO

Nie wrzucamy:
•	 reklamówek, w których były gromadzone odpady 

szklane
•	 szkła okiennego
•	 porcelany, ceramiki, kryształów, żyrandoli
•	 żarówek lamp, reflektorów, izolatorów
•	 zastawy stołowej
•	 luster, szyb samochodowych

Wrzucamy:
•	 puste szklane butelki po napojach i żywności, bez 

nakrętek i reklamówek
•	 puste szklane słoiki
•	 puste szklane butelki po kosmetykach

Treści zawarte w publikacji nie 
stanowią oficjalnego stanowiska 

organów Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach

POJEMNIK NA BIOODPADY
Wrzucamy:

•	 kuchenne resztki roślinne: obierki, skórki od warzyw  
i owoców

•	 resztki pochodzenia roślinnego (np. fusy po kawie  
i herbacie)

•	 trawa, liście, drobne gałęzie

Nie wrzucamy:
•	 zwierzęcych resztek kuchennych
•	 skorupek od jajek
•	 odpadów zmieszanych
•	 kości i odchodów zwierzęcych
•	 drewna, popiołu, żwiru, kamieni

POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE
Nie wyrzucamy:

•	 baterii
•	 pozostałych żarówek i świetlówek
•	 lamp neonowych fluorescencyjnych i rtęciowych
•	 farb i resztek lakierów
•	 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wrzucamy:
•	 zwierzęce odpady kuchenne: resztki mięsa, kości, skóry
•	 skorupki od jajek
•	 pieluszki jednorazowe
•	 zanieczyszczony papier
•	 ceramika i tekstylia
•	 odchody zwierzęce
•	 popiół (zimny)
•	 zwykłe żarówki żarnikowe

NOWE ZASADY 
SEGREGACJI 
ŚMIECI
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W raz z nowym rokiem 2020 
weszły w życie przepisy 
ustawy z 19 lipca 2019 r. 

o zmianie ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw.

Samorządy instruują mieszkań-
ców, w jaki sposób od 1 stycznia 
2020 r. powinna wyglądać selektyw-
na zbiórka odpadów. Śmieci należy 
segregować na 5 frakcji i ta zasada 
obowiązuje w całym kraju. Oddzielne 
pojemniki lub worki powinniśmy mieć 
na metale i tworzywa sztuczne, szkło, 
papier, bioodpady oraz odpady zmie-
szane.

Karą za niesegregowanie może być 
wielokrotność opłaty. Przykładowo, 
jeśli opłata w naszej gminie wynosi 
22 zł od osoby, a kontrole wykażą, że 
odpadów nie segregujemy, może ona 
wzrosnąć nawet do 88 zł miesięcz-
nie. O wysokości opłaty za niesegre-
gowanie decyduje gmina.

Obowiązujące zasady segregacji 
opadów komunalnych zostały przed-
stawione na kolorowym schemacie.

Co z pozostałymi odpadami, które 
nie pasują do żadnego z 5 pojemni-
ków?

„Baterie, świetlówki, zużyty sprzęt 
elektroniczny i AGD oddawaj do lokal-
nego Punktu Selektywnej Zbiórki lub 
sklepu ze sprzętem elektronicznym. 
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Zawarte w nich metale ciężkie, kwa-
sy żrące i korozyjne, a także substan-
cje rakotwórcze i rtęć muszą zostać 
zneutralizowane.

DODATKOWE WSKAZÓWKI

• Przeterminowane  
i niewykorzystane leki  
– pojemniki w aptekach

• Zużyte baterie – szkoły 
i przedszkola, dyskonty 
spożywcze, sklepy RTV i AGD, 
markety budowlane, PSZOK

• Odpady wielkogabarytowe  
– odbierane spod posesji zgodnie 
z harmonogramem

• Odpady budowlane i rozbiórkowe 
– w workach big-bag, bezpłatnie 
raz w roku

• Punkty Selektywnej Zbiórki 
Odpadów (PSZOK) – odpady 
problemowe, wielkogabarytowe, 
sprzęt RTV i AGD

TOMASZ MOTYKA
Dział Rolnictwa Ekologicznego 

i Ochrony Środowiska

Kolumna dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej w Katowicach


