
 

 

Zasady segregowania odpadów 
komunalnych 

na terenie GMINY OSIEK 

 
Aktualizacja kwiecień 2017 r. 
 

Pamiętajmy: 

1) segregacja odpadów (selektywna zbiórka odpadów) to zbieranie odpadów (surowców 
wtórnych), nadających się do odzysku według materiału, z jakiego zostały wykonane; 

2) im więcej posegregujemy tym mniej zapłacimy za wywóz śmieci; 

3) każdą nieruchomość należałoby wyposażyć w kompostownik, 
co zmniejszyłoby ilość powstających odpadów BIO, przez co będzie taniej; 

4) przed umieszczeniem odpadu w pojemniku/worku na odpady z grupy SUROWCE należy 
opróżniać opakowania z ich zawartości (produktu) i wypłukać; 

5) przed umieszczeniem odpadów w pojemniku/worku na odpady z grupy SUROWCE  
należy redukować ich objętość poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań 
wielomateriałowych oraz tekturowych; 

6) w celu redukcji objętości odpadów tzw. zielonych, pochodzących z pielęgnacji ogródków 
oraz terenów zielonych, takich jak: trawa, chwasty, pozostałości  
po przycięciu drzew i krzewów itp. – przed umieszczeniem ich w pojemniku/worku winny 
być rozdrobnione; 

 

 

 

 



GRUPA ODPADÓW „BIO” 
DO TEJ GRUPY ZALICZAMY ODPADY ZIELONE  
I KUCHENNE, KTÓRE MOŻNA I NALEŻY KOMPOSTOWAĆ. 

 gałęzie drzew i krzewów 
 liście, kwiaty i skoszona trawa 
 trociny i kora drzew 
 odpady kuchenne, resztki owoców  

i warzyw itp. 
 fusy po herbacie i kawie 

 skorupki od jaj 
 stary chleb 
 ziemia doniczkowa 
 popiół drzewny 

 

GRUPA ODPADÓW „SUROWCE” 
DO TEJ GRUPY ZALICZAMY PAPIER I TEKTURĘ, SZKŁO, 
TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE, UBRANIA NADAJĄCE SIĘ DO 
PONOWNEGO UŻYCIA. 

Papier to m.in.: 
 opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą) 
 gazety i czasopisma 
 katalogi, prospekty, foldery 
 papier szkolny, biurowy i gazetowy, zadrukowane kartki 
 książki i zeszyty 
 torebki papierowe, torby i worki papierowe 
 papier do pakowania 

Szkło opakowaniowe to m.in.: 
 butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych  

i olejach roślinnych) 
 szklane znicze bez wkładów (wosku) 
 stłuczki szklane po szkle opakowaniowym 
 szklane opakowania po kosmetykach 

Pamiętajmy by opakowania wrzucać opróżnione z produktu, bez zakrętek. 

 



Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe to m.in.: 
 odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach 
 opakowania po środkach chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, 

proszkach, płynach do prania, płukania, mycia naczyń itp.) 
 opakowania po produktach spożywczych 
 plastikowe zakrętki 
 plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie 
 plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach 
 znicze wypalone 
 styropian opakowaniowy 
 puszki aluminiowe po napojach, sokach 
 puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy) 
 złom żelazny i metale kolorowe 
 metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników 
 folia aluminiowa 
 kartoniki po mleku, sokach, i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe 
 pojemniki po artykułach sypkich 
 kubki po produktach mlecznych (po jogurtach, śmietanie, twarożkach) 
 puste opakowania po dezodorantach 
 odzież i tekstylia

GRUPA ODPADÓW „ZMIESZANE” 

DO POJEMNIKA Z TEJ GRUPY WRZUCAMY POZOSTAŁE PO 
SEGREGACJI ODPADY KOMUNALNE, KTÓRYCH 
NIE MOŻNA ZDEPONOWAĆ W POJEMNIKACH Z GRUPY 
„SUROWCE” I „BIO”. 

Do grupy odpadów zmieszanych zaliczamy: 

 odpady higieniczne (zużyte pieluchy, podpaski, patyczki) 
 żużle i popioły z węgla i koksu 
 resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego 
 porcelanę, kryształy, ceramikę, naczynia, lustra 
 szkło stołowe – żaroodporne 
 znicze z zawartością wosku, doniczki ceramiczne 
 zanieczyszczone w znaczny stopniu resztkami jedzenia odpady papieru i tektury 

nienadające się do recyklingu lub biodegradacji 
 zabawki 



PUNK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH - PSZOK 

DO PSZOK-U CZYLI PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
MOGĄ BYĆ INDYWIDUALNIE DOSTARCZANE PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI: 

1. odpady zielone ulegające biodegradacji, 
2. papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, zwane dalej „SUROWCE”, 
3. przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie, akumulatory i inne odpady niebezpieczne, 

 do których należy zaliczyć takie odpady jak: świetlówki, rtęciówki, baterie, akumulatory, paliwa, oleje 
silnikowe, hydrauliczne, itp., smary, filtry olejowe, paliwowe i powietrzne, detergenty, kwasy, alkalia, 
lekarstwa, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, a także opakowania po tych 
preparatach itp. 

4. meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, tj. odpady, które ze względu na swoje 
rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w pojemnikach, do których należy zaliczyć takie odpady 
jak: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych 
rozmiarów, opony, itp., 

5. odpady budowlane i rozbiórkowe tj. odpady, które powstają podczas remontów, budów i rozbiórek,  
do których należy zaliczyć takie odpady jak: okna, drzwi, panele, deski, gruz, styropian budowlany, 
materiały budowlane, aparatura sanitarno-grzewcza itp., 

6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, do których należy zaliczyć: sprzęt AGD – artykuły 
gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt 
oświetleniowy, narzędzia elektryczne, urządzenia pomiarowe. 

 

Odpady komunalne, o których mowa wyżej mogą być  indywidualnie dostarczane przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, bez ograniczeń ilościowych, za wyjątkiem opon i odpadów budowlanych, a z pozostałych 
nieruchomości w ilościach zadeklarowanych - odpłatnie; 

Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane będą w ramach opłaty w ilości nie większej niż 1 m3 w roku 
kalendarzowym z gospodarstwa domowego albo z domku letniskowego lub innej nieruchomości, 
wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, pozostała ilość przyjmowana 
będzie zgodnie z regulaminem PSZOK. 

Zużyte opony przyjmowane będą w ramach opłaty w ilości nie większej niż 4 sztuki rocznie z gospodarstwa 
domowego albo z domku letniskowego lub innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, pozostała ilość przyjmowana będzie zgodnie z regulaminem PSZOK 

 
Dla mieszkańców Gminy Osiek PSZOK mieści się w Zakładzie  Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary 
Las”  z siedzibą w miejscowości Stary Las 9 . 
 
PSZOK jest czynny przez cały rok przez wszystkie dni robocze w godzinach od 700 do 2000. 
 
Regulamin PSZOK oraz wszelkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie www.starylas.pl  

 
 
 
 

 


