
 

Worek zielony 
 

Szkło 
 

(worek min. 120 l / pojemnik) 

Worek żółty 
 

Tworzywa sztuczne  

i metale 
(worek min. 120 l / pojemnik) 

Worek niebieski 
 

Papier i tektura 
 

(worek min. 120 l / pojemnik) 

Worek brązowy 
 

BIO 
Odpady biodegradowalne 
(worek min. 120 l / pojemnik) 

Worek czarny 
 

Zmieszane  

odpady komunalne  
(worek min. 120 l / pojemnik) 

słoiki i butelki po żywności i 

napojach 

szklane opakowania po 

kosmetykach 

opakowania szklane bez nakrętek, 

zacisków i gumowych uszczelek 

 

 

 

butelki plastikowe 

nakrętki, kapsle i zakrętki od 

słoików i butelek 

plastikowe opakowania, torebki, 

worki foliowe 

puszki po konserwach 

aluminiowe puszki po napojach 

kartony po mleku i sokach 

 

opakowania z papieru i tektury 

gazety, czasopisma i ulotki 

zeszyty, kartony 

 papier biurowy 

 

 

 

 

 

 

odpady warzywne i owocowe 

gałęzie, trawa, liście, kwiaty 

resztki jedzenia (bez mięsa) 

trociny, kora drzew 

 

 

 

Odpady frakcji BIO zaleca się 

wykorzystywać we własnym 

zakresie poprzez kompostowanie 

to, czego nie można wrzucić  

do pozostałych pojemników i co nie 

jest odpadem niebezpiecznym 

zużyte ręczniki papierowe 

i chusteczki higieniczne 

mokry, zabrudzony papier 

fajans, porcelana 

pieluchy jednorazowe 

worki z odkurzaczy 

odpady pochodzenia zwierzęcego 

Nie wrzucać: 

ceramiki, doniczek, porcelany, szkła 

okularowego, żaroodpornego 

 i hartowanego, zniczy z zawartością 

wosku, żarówek, świetlówek  

i reflektorów, szklanych opakowań 

po lekach, rozpuszczalnikach  

i olejach silnikowych, luster  

i szyb okiennych 

Nie wrzucać: 
opakowań po lekach, zużytych 

baterii i akumulatorów, opakowań 

po farbach, lakierach i olejach, 

plastikowych zabawek, części 

samochodowych, zużytego sprzętu 

elektronicznego i AGD 

Nie wrzucać: 

odpadów higienicznych, kartonów 

po mleku i napojach, papieru 

lakierowanego i powlekanego folią, 

zanieczyszczonego papieru, 

papierowych worków po nawozach i 

materiałach budowlanych 

Nie wrzucać: 

ziemi i kamieni, popiołu z węgla 

kamiennego, impregnowanego 

drewna, kości i odchodów zwierząt, 

oleju jadalnego, płyt wiórowych  

i pilśniowych 

 

 

Nie wrzucać: 

 przeterminowanych leków  

i chemikaliów, zużytego sprzętu 

elektronicznego i AGD, zużytych 

baterii i akumulatorów, mebli  

i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, 

zużytych opon 

 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

 przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych: 
 

 przeterminowane leki     odpady wielkogabarytowe   szkło 
 zużyte baterie i akumulatory   (kompletne meble, dywany, materace)   papier 

zużyte opony z samochodów osobowych,   opakowania wielomateriałowe   tworzywa sztuczne 

 opony o średnicy do 1,2 m    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odzież i tekstylia  

odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne 

 

PSZOK w Siennicy Różanej (przy gminnej oczyszczalnio ścieków) czynny w każdą pierwszą sobotę miesiąca, w godz. 9-12 

PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

GMINA SIENNICA RÓŻANA 


