
ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
 

KOLOR WORKA 
LUB POJEMNIKA MOŻNA WRZUCAĆ NIE MOŻNA WRZUCAĆ UWAGI 

    

NIEBIESKI 
PRZEZNACZONY NA PAPIER 

 gazety, kolorowe czasopisma, 
 zeszyty, książki, 
 ulotki, foldery reklamowe, katalogi, 
 opakowania papierowe, kartony, tekturę, 
 papierowe ścinki, luźne kartki 
 

 opakowań z jakąkolwiek zawartością, 
 tapet, 
 opakowań wielomateriałowych (kartoniki 

po napojach, mleku), 
 artykułów higienicznych (pampersy, 

chusteczki higieniczne). 
 

 zbierany papier musi być suchy i 
niezanieczyszczony – jeśli tylko fragment 
jest zabrudzony wystarczy go oderwać, 

 z zeszytów, książek należy usunąć 
metalowe zszywki i okładki jeżeli są 
wykonane z innych materiałów (np.                  
z tworzywa  sztucznego). 
 

ŻÓŁTY 
PRZEZNACZONY NA 

TWORZYWA SZTUCZNE, 
OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE, 
METAL 

 plastikowe butelki po napojach, 
 plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach 

czystości, 
 plastikowe opakowania po artykułach spożywczych 

(jogurtach, serkach, margarynach itp.), 
 plastikowe nakrętki, 
 folie i torebki z tworzyw sztucznych, 
 artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw 

sztucznych, 
 kartoniki po napojach i mleku 
 puszki i pudełka stalowe i aluminiowe po napojach               

i żywności, 
 drobny złom metalowy, folie aluminiowe, zakrętki 

metalowe 

 opakowań po środkach 
farmaceutycznych, 

 butelek po olejach spożywczych, 
 opakowań po olejach silnikowych, 

smarach,  
 opakowań po środkach chwastobójczych 

i owadobójczych, styropianu 
 pojemników po dezodorantach i innych 

kosmetyków w aerozolu, 
 puszek i pojemników po farbach, 

lakierach, rozpuszczalnikach, 

 wyrzucane opakowania powinny być 
puste i oczyszczone, 

 butelki po napojach powinny być 
odkręcone i zgniecione, 

 kartoniki po napojach i mleku powinny 
być zgniecione. 
 

ZIELONY 
PRZEZNACZONY NA SZKŁO 

 szklane butelki po napojach, 
 słoiki po artykułach spożywczych, 
 szklane opakowania po kosmetykach, szklane naczynia 

 szyb okiennych i samochodowych, 
 szkła zbrojonego, luster, 
 ceramiki (fajans, porcelana, doniczki, 

miski, talerze), 
 żarówek, świetlówek, kineskopów, 
 szklanych opakowań po środkach 

farmaceutycznych, naczyń 
żaroodpornych  
 

 wyrzucane opakowania powinny być 
puste i oczyszczone. 

BRĄZOWY 
PRZEZNACZONY NA ODPADY 
ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI 

 skoszoną trawę, liście, części roślin, 
 drobne gałęzie, 
 kwiaty cięte, rośliny doniczkowe, 
 odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (obierki, 

resztki jedzenia), 
 pieczywo, skorupki jaj, fusy herbaty i kawy łącznie z 

filtrami, 
 resztki lub przeterminowane produkty mleczne bez 

opakowania 

 ryb, mięsa, wędlin i kości, 
 resztek oleju, 
 odchodów zwierzęcych, artykułów 

higienicznych (pampersy, podpaski). 

 



 

 

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
  

Odpady dostarczone na PSZOK są przyjmowane w ramach stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze złożoną w Urzędzie 
Miejskim w Kaletach DEKLARACJĄ. W celu oddania odpadów na PSZOK należy się skontaktować z pracownikiem Urzędu Miasta pod nr telefonu                    
34  3527  660.  Do   PSZOK   mieszkańcy  mogą  oddawać  zebrane  w  sposób  selektywny  odpady  komunalne   z  papieru,  szkła,  tworzywa  sztucznego,  odpady  
zielone. 
              Oprócz  powyższych  jest  również  grupa  odpadów, z  którą  postępujemy w sposób specjalny i którą musimy oddzielić z odpadów wyrzucanych do kubła na 
odpady zmieszane.  
Zalecenia i sposób postępowania z nimi: 
•   odpady wielkogabarytowe - do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych trzy razy  w roku  oraz jeden raz w roku sprzed posesji,  
•   przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory - do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub innych wyznaczonych do tego 
miejsc, 
•   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
•   zużyte opony - do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych jednak do 4 sztuk na rok kalendarzowy z jednej nieruchomości, 
• opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych, pojemniki po farbach, lakierach, dezodorantach, olejach, rozpuszczalnikach itp. -  do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
•   odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej -  do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych z jednej nieruchomości lub jednego lokalu w zabudowie wielorodzinnej.  
 
                             Odpady dostarczone do PSZOK powinny być prawidłowo posegregowane i wolne od zanieczyszczeń. 
 

 
CZARNY 

ODPADY ZMIESZANE 
POZOSTAŁE 

POSEGREGACJI 

 
    popiół 
    pampersy, środki higieniczne 
    butelki po olejach spożywczych 
    styropian opakowaniowy 
    kości, odpady z mięsa, wędlin, ryb 
    ceramika (fajans, porcelana, miski, talerze), 
    buty, szmaty 

 
     odpadów budowlanych 
     odpadów bio i zielonych 
     opakowań po środkach chwastobójczych    
       i owadobójczych, 
     puszek i pojemników po farbach,   
       lakierach, olejach, rozpuszczalnikach 
 
 
 
 
 
 
 

 


