
Segregowanie odpadów komunalnych 

Do pojemnika wrzucamy odpady powstałe w gospodarstwie domowym po wydzieleniu odpadów 

przeznaczonych do segregacji, w tym popiół i żużel z palenisk. 

 

Do worka koloru białego wrzucamy butelki oraz słoiki szklane po napojach i żywności, a także 

szklane opakowania po kosmetykach. 

Nie wrzucamy szkła stołowego, porcelany, luster, szkła okiennego i samochodowego, żarówek, lamp 

itp. 

Do worka koloru niebieskiego wrzucamy niezabrudzone i niezatłuszczone gazety i czasopisma, papier 

szkolny i biurowy, książki w miękkich okładkach, torebki papierowe, karton. 

Nie wrzucamy: zabrudzonego i tłustego papieru, papieru z folią, pieluch, kalki technicznej, tapet, 

worków po materiałach budowlanych. 

Do worka koloru żółtego wrzucamy (najlepiej zgniecione) plastikowe butelki po napojach, 

opakowania po chemii gospodarczej, worki i reklamówki foliowe, kubki po jogurtach, kefirach, 

śmietanie, puszki po napojach, puszki po konserwach, metale kolorowe, opakowania po aerozolach i 

sprayach, kartony po napojach i mleku. 

Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, pojemników po smarach, opakowań po lekach, 

zabawek, sprzętu AGD, styropianu, mokrych folii, metali łączonych z innymi materiałami. 

Do worka koloru brązowego wrzucamy: odpady kuchenne, liście, trawę, kwiaty, wióry z drewna itp. 

odpady nadające się do kompostowania. 

Nie wrzucamy: popiołu i żużlu z palenisk domowych. 

 

Jeśli nie segregujemy odpadów komunalnych to wszystkie odpady wrzucamy do pojemnika. 

 

Pojemniki na odpady komunalne właściciel nieruchomości ma obowiązek zaopatrzyć się we własnym 

zakresie, spełniając warunek minimum 30 l/osobę (pojemnik może być większy, jednak nie może być 

mniejszy).  

Jeśli mieszkańcy nie wykupili pojemników do 30 czerwca, bądź ich nie posiadali wcześniej, firma Eko 

Skórtex Gizałki umożliwia wykupienie pojemników: 

1. używanych:  

- 140L za 90 zł 

- 240L za 105zł 

2. nowych:  

- 120L za 122zł 

- 240L za 160zł 

Lista chętnych osób na zakup pojemników tworzona jest w UG Lądek w pokoju nr 2. 

Worki na odpady segregowane dostarczane będą przez firmę Eko Skórtex Gizałki Sp. z o.o. przy 

pierwszym odbiorze odpadów komunalnych, tzn. 8 lipca 2013r. Wykonawca złożył oświadczenie o 

problemie wynikłym ze strony producenta worków, polegającym na braku możliwości wyprodukowania 

masowej ilości worków dla wszystkich zamawiających firm. 

Do dnia otrzymania przez Państwa worków, osoby, które zadeklarowały segregowanie odpadów 

proszone są o składowanie odpadów zgodnie z wymogami segregacji w dostępnych w Państwa domach 

workach, reklamówkach, kartonach itp.  

Płatności 

Opłata za gospodarowanie odpadami będzie mogła być uiszczana w kasie urzędu lub na konto bankowe. 

Wysokość opłaty, termin oraz nr rachunku bankowego zostaną podane w decyzji, która zostanie 

przesłana do wszystkich mieszkańców w miesiącu lipcu. 


