
Szanowni Mieszkańcy! 

 Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, segregacja odpadów przez mieszkańców naszej gminy jest na niskim poziomie, co wykazały 

pierwsze kontrole pod kątem segregacji odpadów w pojemnikach zbiorowych. W dniu 21 października 2020 roku została przeprowadzona 

kolejna kontrola. Tym razem skupiliśmy się na pojemnikach indywidualnych w miejscowości Wysoka. Jesteśmy przerażeni tym, co zastaliśmy. W 

pojemnikach na odpady zmieszane w większości przypadków były odpady takie jak: butelki plastikowe, szklane, opakowania plastikowe, puszki 

aluminiowe po napojach, bioodpady. Każdy z tych odpadów stanowi osobną frakcję, którą Państwo macie obowiązek zbierać oddzielnie, czyli 

segregować. Dodatkowo poza obowiązkiem segregacji odpadów macie Państwo również obowiązek wystawiać pojemniki, worki z odpadami 

do najbliższej drogi, poza posesję do godziny 6:00. W większości przypadków obowiązek ten nie został zrealizowany. Proszę się zatem nie zdziwić, 

jeśli odpady od Państwa nie zostaną odebrane, jeśli ich nie wystawicie na czas. Ta kontrola była dla nas próbą i zakończyła się bez żadnych 

konsekwencji dla osób, które nie praktykują segregacji odpadów, jednak kolejne kontrole zakończą się karą grzywny dla osób, które nie stosują 

selektywnej zbiórki odpadów. Dla przypomnienia podstawowe zasady segregacji odpadów: https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac 

Tworzywa sztuczne, metale Szkło Papier i tektura Zmieszane 

WRZUCAMY WRZUCAMY WRZUCAMY WRZUCAMY 
-zgniecione butelki plastikowe po 

napojach, nakrętki, 

-plastikowe opakowania po 

produktach spożywczych, 

-plastikowe torby, folie, 

-opakowania wielomateriałowe 

(np. karton po mleku), 

-puszki po konserwach, 

-opakowania po środkach 

czystości, kosmetykach, 

-aluminiowe puszki po napojach, 

-metale kolorowe, 

-pokrywki od słoików. 

-szklane butelki oraz słoiki po 

napojach i żywności (w tym 

butelki po napojach 

alkoholowych i olejach 

roślinnych), 

-szklane opakowania po 

kosmetykach. 

 

-opakowania z papieru, kartonu i 

tektury, 

-gazety i czasopisma, 

-katalogi, ulotki, prospekty, 

-zeszyty i książki, 

-torby i worki papierowe, 

-papier szkolny i biurowy, 

-zadrukowane kartki, 

-papier pakowy. 

-gąbki, szmatki, 

-maszynki do golenia, 

-resztki jedzenia, 

-niedopałki papierosów, 

-paragony ze sklepów, 

-plastikowe opakowanie po 

tłuszczu, 

-porcelana, fajans, 

-torebki po herbacie, 

-zatłuszczony papier, 

-zbite naczynia, kieliszki, 

-zużyte ręczniki papierowe, 

-zużyte ubrania, obuwie. 

NIE WRZUCAMY NIE WRZUCAMY NIE WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 
-butelki z zawartością, 

-opakowania po farbach, 

materiałach budowlanych, 

-zużytysprzęt elektryczny, 

elektroniczny 

-opakowania po lekach, 

strzykawki, igły. 

-ceramiki, doniczek, kryształów, 

-żarówek, świetlówek, 

-szyb okiennych. 

-zużytego ręcznika papierowego, 

-zatłuszczonych opakowań, 

-papier powleczony folią. 

-akumulatory, baterie,  

-lekarstwa, odpady medyczne, 

-odpady budowlane. 

 


