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ZANIM COKOLWIEK KUPISZ ZADAJ SOBIE TRZY PYTANIA:

ZMIEŃ NAWYKI PODEJMUJĄC SIĘ NOWYCH WYZWAŃ:

1. WŁASNA BUTLA
Pij wodę tylko z własnej butelki – najlepiej takiej, którą już masz w domu, a nie 
którą sobie z tej okazji kupisz. Najlepiej napełnij ją kranówką i w drogę!
Czy wiesz, że w ten sposób zredukujesz roczną produkcję plastiku o 8,4 kg 
(ok.0,7 kg miesięcznie)? Jedna butelka PET to waga około 40 g, których w 
ciągu roku kupujemy ok. 210 sztuk.

2. WŁADCA TOREB
Nie wychodź z domu bez własnej torby i pudełka (tak!). Umieść na stałe w 
swoim plecaku, torebce, aktówce jedną torbę i pudełko. Po co? Zawsze 
będziesz przygotowany na nieplanowane wyjście do sklepu czy zakup lunchu 
do własnego pojemnika bez potrzeby kupowania kolejnego plastiku.
   Czy wiesz, że osoba zamawiająca cztery lunchboxy miesięcznie w 
perspektywie roku wytwarza 1,5 kg plastiku. Z kolei osoba, która codziennie 
zamawiałaby zapakowany obiad na wynos wytworzy prawie 12 kg plastiku 
rocznie!

1. Czy naprawdę, naprawdę tego potrzebuję?
2. Jeśli tak, to czy jest substytut, który mogę kupić bez opakowania?
3. Jeśli nie, to czy da się kupić niezapakowane w plastik lub w opakowanie
wielomateriałowe?

Prawie jedna czwarta Polaków deklaruje niepotrzebne kupowanie rzeczy!
Najczęściej wśród tych rzeczy wymienia się odzież i obuwie, kuchenne 
akcesoria oraz elektronikę.

PO PIERWSZE: PRIORYTETY



3. PLANISTA
Wchodź do sklepów tylko wtedy jeśli poprzedniego dnia wieczorem
zaplanowałaś(eś) te zakupy i kupuj tylko to co masz na liście.
Nadmierna konsumpcja jest jedną z prognozowanych przez naukowców 
przyczyn katastrofy klimatycznej!

4. TORBA BORBA
Nie wchodź do żadnego sklepu jeśli nie masz przy sobie własnej torby! Jeśli 
w drodze do pobliskiego sklepu orientujesz się, że nie masz własnej torby – 
ZAWRÓĆ! Rocznie statystyczny Polak zużywa 490 foliówek – to aż 2 kg 
wyprodukowanego plastiku!

5. OPAKOWANIE
Znajdź w swojej okolicy sklepy, w których kupisz rzeczy BEZ OPAKOWAŃ 
lub do WŁASNYCH PUDEŁEK i raz w tygodniu rób tam zakupy, które nie 
wygenerują żadnego śmiecia. Unikaj supermarketów oferujących 
zapakowane w zbędne folie warzywa czy owoce. Skórka pomarańczy, jabłka 
czy ogórka jest wystarczającą barierą ochronną.
Wspieraj sprzedawców, którzy dają możliwość pakowania rzeczy we własne 
torby, pudełka, słoiki. Znajdź sklep, gdzie możesz kupić makaron czy kaszę 
do własnego słoika – naprawdę takie istnieją!

6. NIC NOWEGO
Czyli przez rok nie kup sobie żadnej nowej rzeczy. Używane owszem, ale 
żadnej nowej. Postaraj się przez rok nie kupić żadnego nowego ubrania, 
samochodu, elektroniki czy kolejnego gadżetu do mieszkania. Jeśli 
naprawdę potrzebujesz kupić jakiś sprzęt to rozejrzyj się na rynku wtórnym. 
Czy wiesz, że nadmierny konsumpcjonizm przyczynia się nie tylko do 
degradacji środowiska, ale również powoduje spadek jakości produkcji!



Od 1 stycznia 2021 roku każdy właściciel nieruchomości oraz 
prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów.

Jak prawidłowo segregować odpady? Co i gdzie wyrzucać? Jakie 
obowiązują kolory pojemników?

Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w dalszej części poradnika 
odpadowego Gminy Bogatynia.

Jeśli już odpady powstały, postępuj z nimi 
odpowiedzialnie. 

To równie ważne dla naszej planety, jak 
ograniczenie ilości odpadów, 

które generujemy każdego dnia.



JEDNOLITY SYSTEM SEGREGACJI 
ODPADÓW

Od 2017 roku zaczął w Polsce obowiązywać Wspólny System Segregacji Odpadów 
(WSSO) zakładający selektywne gromadzenie surowców wtórnych oraz odpadów 
nienadających się do wtórnego obiegu. Zgodnie z powyższym odpady dzielimy na 
następujące grupy, z których każda ma przypisany kolor i nazwę.

Pojemniki żółte / 
Pojemniki niebieskie / 
Pojemniki zielone / 
Pojemniki białe / SZKŁO BEZBARWNE
Pojemniki brązowe / 
Pojemnik czarny,  / ZMIESZANE

Pamiętajmy, że na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach zgodne                  
z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów mamy czas do 30 czerwca 2022 r. 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
PAPIER

SZKŁO KOLOROWE

BIO
szary



Odpady komunalne

Gospodarowanie odpadami

Selektywne zbieranie

Właściciel nieruchomości

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

 – rozumie się przez to odpady powstające w 
gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z 
eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych 
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój 
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w 
gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami 
komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania 
odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;

 – rozumie się przez to zbieranie, transport, 
przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, 
jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania 
odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów 
lub pośrednika w obrocie odpadami;

 – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego 
dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, 
obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi 
właściwościami i takimi samymi cechami;

 – rozumie się przez to także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością

 – należy przez to rozumieć jeden budynek 
mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami 
garażowymi i gospodarczymi 

 – rozumie się przez to zabudowę, na którą 
składają się budynki wielorodzinne np. bloki mieszkalne, nie odpowiadająca 
definicji zabudowy jednorodzinnej.

KILKA POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI



W szczególności, to budynek mieszkalny zawierający więcej niż 2 mieszkania 
lub zespół takich budynków wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą 
oraz zielenią rekreacją przydomową

 – to odpady komunalne powstające w 
gospodarstwach domowych, które ze względu na ponadnormatywne 
wymiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach i 
kontenerach na odpady. Do tej grupy odpadów zaliczane są: stoły, krzesła, 
szafy, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, kołdry, zabawki dużych 
rozmiarów

 – to odpady pochodzące z bieżącej 
konserwacji i drobnych remontów wykonywanych przez osoby fizyczne. Do 
tej grupy odpadów zaliczane są: kabiny prysznicowe, wanny, umywalki, 
muszle toaletowe lub spłuczki, panele, ramy okienne, drzwi, grzejniki, rolety

 – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów 
i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, 
gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, 
a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub 
wprowadzających do obrotu żywność 

 – 
rozumie się przez to wyznaczone przez Gminę miejsce przyjmowania i 
gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie,

Odpady wielkogabarytowe

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Bioodpady

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)



Odpady komunalne zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie naszej gminy 
zbierane są selektywnie następujące frakcje:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pozostałości po segregacji
- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale; 
- papier i tektura; 
- bioodpady; 
- szkło bezbarwne; 
- szkło kolorowe; 
- odpady wielkogabarytowe wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych; 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wytworzony na nieruchomościach
zamieszkałych.

W myśl zapisów uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Bogatynia dla zabudowy jednorodzinnej obowiązkowe są pojemniki na frakcję BIO i 
odpady zmieszane a w przypadku braku miejsca na posadowienie pozostałych pojemników 
dopuszcza się worki dla frakcji papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne. Należy używać 
worków odpowiedniej kolorystyce dla każdej frakcji : papier - koloru niebieskiego, szkło 
bezbarwne - koloru białego, szkło kolorowe - koloru zielonego oraz metale i tworzywa 
sztuczne - koloru żółtego.

Zgodnie z ww. uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy obowiązkowym wyposażeniem nieruchomości wielolokalowych są pojemniki na
wszystkie frakcje.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości określa uchwała w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia.

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pozostałości po segregacji
 - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; 
- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale - nie rzadziej 
niż raz na 2 tygodnie; 
- papier i tektura - nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie; 
- bioodpady - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; 
- szkło bezbarwne - nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie; 
- szkło kolorowe - nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie; 
- odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż raz na kwartał; 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż raz na kwartał

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej: 

SEGREGACJA W NASZEJ GMINIE



Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielolokalowej: 

Harmonogram odbioru odpadów

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pozostałości po segregacji - nie
  rzadziej niż raz w tygodniu;
- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale - nie rzadziej niż raz
   w tygodniu; 
- papier i tektura - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; 
- bioodpady - w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na tydzień,  

w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; 
- szkło bezbarwne - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; 
- szkło kolorowe - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; 
- odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie; 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Bogatynia dostępny 
jest na stronie Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., w aplikacji 
EcoHarmonogram oraz na stronie https://bogatynia.pl/ w zakładce Środowisko (System
gospodarowania odpadami). 



PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

- papier / opakowania z papieru i tektury, 
reklamówki papierowe, gazety, katalogi;

- metale / opakowania metalowe (np. puszki); 
- tworzywa sztuczne / opakowania z tworzyw  

sztucznych, opakowania ze styropianu, 
tworzywa sztuczne niezwierające ceramiki, 
szkła metalu, gumy; 

- szkło / opakowania szklane (słoiki, butelki 
szklane); 

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe / 
opakowania składające się z wielu materiałów 
(np. kartony po napojach);

- bioodpady /odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji, części roślin z ogrodów i 
parków,

- odzież i tekstylia;
- odpady niebezpieczne / rozpuszczalniki, 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni, 

otwarty jest : 

od poniedziałku do czwartku od 8.00 -17.00; 

w piątek - od 9.00 - 16.00; 

w każdą sobotę miesiąca - od 9.00 - 14.00

w dnia ustawowo wolne od pracy 

PSZOK jest zamknięty.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK, czyli miejsce do
którego właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Bogatynia w ramach
wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane 
frakcje odpadów komunalnych. 

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK przyjmowane 
są bezpłatnie następujące frakcje odpadów:



kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, lampy 
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 
(świetlówki), farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcza i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne, inne oleje silnikowe, przekładniowe 
i smarowe, opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin)
- przeterminowane leki i chemikalia;
- odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych - powstałe w gospodarstwach
domowych w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w 
szczególności igły i strzykawki; 
- urządzenia zwierające freony / chłodziarki, 
zamrażarki, klimatyzatory zwierające freon;
- zużyte baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny / 
monitory, telewizory, laptopy, notebooki,
kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier, 
urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub 
plazmowym, pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, 
zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, 
aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, 
telefony stacjonarne, maszyny do szycia, 
opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny 
do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki 
elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, 
klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, 
żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia 
elektryczne niezawierające substancji 
niebezpiecznych, magnetyczne i optyczne nośniki 
informacji (CD,DVD); 
- meble i inne odpady wielkogabarytowe / meble, 
meble tapicerowane, felgi, materace, dywany, 
wykładziny, deski do prasowania, duże lustra       
(w ramie), duże instrumenty muzyczne, wózki i 
łóżeczka dziecięce, kojce dla dzieci, przewijaki, 
rowery, karnisze, duże zabawki bez elektroniki np. 
koń na biegunach, meble ogrodowe, duże donice;



- zużyte opony w przypadku powstania na 
nieruchomości zamieszkałej 
(w ilości 30 kg na mieszkańca na rok);
- odpady budowlane i rozbiórkowe 
wytworzone na nieruchomościach 
zamieszkałych, pochodzące z bieżącej 
konserwacji i drobnych remontów 
wykonywanych przez osoby fizyczne 
(w ilości 100 kg na mieszkańca na rok) - 
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia, ceramika i terakota, 
glazura i inne płytki ceramiczne, elementy 
armatury, wanny, brodziki, grzejniki, siatka 
montażowa z klejem i kawałkami tynku, 
płyty gipsowo-kartonowe, sedesy, umywalki, 
zlewozmywaki, deski meblowe, papa 
odpadowa, materiały izolacyjne 
(styropian i wełna mineralna), 
stolarka okienna i drzwiowa, 
panele winylowe i PCV, usunięte tynki, 
tapety, okleiny, rynny, tralki, poręcze, 
części ścianek działowych, 
worki z wapnem, cementem, kleje, 
elementy instalacji wewnętrznych.



Na jakie frakcje segregujemy odpady w naszej gminie?

Czy gmina dostarczy pojemniki na śmieci?

Czy w zabudowie jednorodzinnej można wystawiać odpady w workach?

Zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy zbierane 
selektywnie są następujące frakcje:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pozostałości po segregacji;
2) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale;
3) papier i tektura;
4) bioodpady;
5) szkło bezbarwne;
6) szkło kolorowe;
7) odpady wielkogabarytowe wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wytworzony na nieruchomościach
    zamieszkałych.

Nie. Zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości właściciel nieruchomości odpowiada za zapewnienie 
pojemników na śmieci.

Zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Bogatynia dla zabudowy jednorodzinnej obowiązkowe są 
pojemniki na frakcję BIO i odpady zmieszane a w przypadku braku miejsca na 
posadowienie pozostałych pojemników dopuszcza się worki dla frakcji papier, 
szkło, metale i tworzywa sztuczne. Worki muszą być w odpowiedniej kolorystyce: 
papier – koloru niebieskiego, szkło bezbarwne – koloru białego, szkło kolorowe – 
koloru zielonego oraz metale i tworzywa sztuczne – koloru żółtego. 

GOSPODARKA ODPADAMI W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH



Czy w zabudowie wielorodzinnej można wystawiać odpady w workach?

Czy w zabudowie jednorodzinnej muszę posiadać pojemniki na szkło?

Czy wspólnota musi wyposażyć się w pojemniki wszystkich frakcji?

Co, jeśli mieszkańcy bloku nie będą segregować śmieci?

Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?

Co to znaczy odpady zebrane w sposób selektywny?

Zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy obowiązkowym wyposażeniem nieruchomości wielolokalowych 
są pojemniki na wszystkie frakcje.

Szkło w zabudowie jednorodzinnej w przypadku braku miejsca na posadowienie 
pojemnika można zbierać w workach o odpowiedniej kolorystyce, zanieść do 
ogólnodostępnych punktów do selektywnej zbiórki rozlokowanych na terenie 
miasta tzw. dzwonów lub zawieść do PSZOK-u.

Tak. Obowiązkowym wyposażeniem nieruchomości wielolokalowych są pojemniki 
na wszystkie frakcje.

Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. 
Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas wszczęte zostanie 
postępowanie administracyjne w celu nałożenia kary - dwukrotności stawki jak za 
odpady selektywne.
Czy opłata 24 zł za osobę obejmuje odbiór wszystkich odpadów?
Tak, opłata 24 zł za osobę obejmuje odbiór i zagospodarowanie wszystkich 
odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości. W ramach 
poniesionej opłaty mieszkaniec może oddać odpady: bezpośrednio z miejsca ich 
wytworzenia (z nieruchomości - 6 frakcji), podczas Objazdowych Zbiórek - odpady 
wielkogabarytowe, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz 
do pojemników typu „dzwon” zlokalizowanych na terenie gminy.

Nie. Należy jedynie usunąć z opakowania jego zawartość.

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych winno być prowadzone tak, aby w 
poszczególnych frakcjach udostępnionych do odebrania nie znajdowało się więcej 



niż 5% udziału masowego innych frakcji w stosunku do pobranej reprezentatywnej 
próby.
Proporcje te dotyczą zarówno mieszkańców jak i działalności gospodarczych.
Prawidłowa segregacja polega na tym aby w pojemniku na odpady nienadające się 
do segregacji nie znalazło się nic co nadaje się do segregacji.

Części samochodowe nie są odbierane bezpośrednio z nieruchomości w ramach 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie są również przyjmowane w 
PSZOK-u, ponieważ nie jest to odpad komunalny. Właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany do zorganizowania odbioru wskazanych odpadów we własnym 
zakresie. Właściciel nieruchomości winien skorzystać z usług firm działających na 
zasadach komercyjnych (stacji demontażu pojazdów). 

Tak. Zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i 
ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności w 
zabudowie jednorodzinnej właścicielowi nieruchomości, który kompostuje 
bioodpady przysługuje zniżka w wysokości 2 zł od każdej osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość.

Jeżeli będą kompostowane wszystkie bioodpady w przydomowym 
kompostowniku, wówczas nie ma obowiązku wyposażenia nieruchomości w 
brązowy pojemnik.

Na chwilę obecną nie są przewidziane zniżki w związku z posiadaniem Karty Dużej 
Rodziny.

Co robić ze starymi częściami samochodowymi np. zderzak, stara chłodnica?

Czy jeśli kompostuję odpady będę ponosić niższą opłatę?

Mam kompostownik czy w takim wypadku zobowiązany jestem do zakupu
brązowego pojemnika?

Czy jest wprowadzona zniżka dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny?



Co z odpadami po remoncie - czy gmina ma obowiązek odebrać śmieci
w ramach opłaty?

Mam popiół z pieca, w jaki sposób mam się go pozbyć?

Kto odpowiada za zbudowanie altany na odpady na moim osiedlu?

Czym jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i co można w 
nim zostawić?

Odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z 
indywidualnie prowadzonych 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 zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji należy 
przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - odpady 
niespełniające tej definicji nie będą przyjmowane.

Zimny popiół należy wrzucić do pojemnika koloru czarnego/szarego. Bardzo ważne, 
by popiół był faktycznie w całości ostudzony, w przeciwnym wypadku może dojść do 
zapalenia się odpadów i pożaru pojemnika.
W przypadku kiedy w dniu odbioru odpadów w pojemniku znajduje się gorący 
popiół, podmiot odbierający odpady nie odbierze tego odpadu.

Za stworzenie punktów zbiórki odpadów na osiedlach odpowiada 
zarządca/właściciel nieruchomości, na której powstają odpady.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – zwany w skrócie PSZOK, 
jest miejscem, w którym można bezpłatnie zostawić wytwarzane przez 
mieszkańców, selektywnie zebrane problemowe odpady komunalne np. zużyte 
opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, drewno, tworzywa sztuczne, szkło, 
papier i metal, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, odpady zielone 
itp. – uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 



Jak mogę pozbyć się starych mebli?

Co zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

Jak wygląda kontrola poprawnej zbiórki selektywnej?

Stare meble, odpady wielkogabarytowe – można przekazać bezpośrednio odbiorcy 
odpadów w trakcie ich zbiórki, zgodnie z przyjętym harmonogramem – przez 
wystawienie ich, nie wcześniej jednak niż na 24 godziny przed terminem odbioru lub 
oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać bezpośrednio odbiorcy 
odpadów w trakcie ich zbiórki, zgodnie z przyjętym harmonogramem – przez 
wystawienie ich, nie wcześniej jednak niż na 24 godziny przed terminem odbioru lub 
oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również bezpłatnie oddać do sklepu 
w momencie zakupu nowych urządzeń, trzeba to tylko zgłosić sprzedawcy. 
Sprzedawca ma obowiązek przyjąć urządzenie pochodzące z gospodarstwa 
domowego tego samego rodzaju i ilości co kupowane. Sklepy mające 400 m2 
powierzchni sprzedaży i większej, przeznaczonej do sprzedaży sprzętu AGD, są 
zobowiązane przyjmować wszystkie zużyte urządzenia (tzw. elektrośmieci) z 
gospodarstw domowych, jeśli żaden z ich wymiarów nie przekracza 25 cm, 
bezpłatnie oraz bez konieczności zakupu nowego sprzętu – art. 37 ustawy o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Demontaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych poza wyspecjalizowanymi 
zakładami jest nielegalny.

Ocena prawidłowości prowadzenia selektywnej zbiórki wykonywana jest przez 
pracowników firm odbierających odpady w trakcie realizowania usługi odbioru oraz 
upoważnionych pracowników Urzędu Miasta lub Straży Miejskiej. Kontroli podlega 
zarówno zawartość poszczególnych pojemników na odpady jak i wypełnienie przez 
właściciela konkretnej nieruchomości obowiązków w zakresie stworzenia 
mieszkańcom odpowiednich warunków do prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w prowadzeniu 
selektywnej zbiórki odpadów przez właściciela nieruchomości, pracownicy firmy 
wywozowej zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz 
przekazania jej pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej. 



Gdzie będą znajdowały się punkty odbioru odpadów selektywnie zebranych 
tzw. dzwony?

Ile pojemników muszę mieć w domu jednorodzinnym?

Ile zapłacę, jeśli wytworzę dużo śmieci? Czy zapłacę również wtedy, gdy w 
danym miesiącu nie wytworzę śmieci?

Liczba gniazd na terenie gminy zostanie jak najkorzystniej zaplanowana, ale będzie 
zmienna. Z doświadczenia dotychczasowego wynika bowiem, że mieszkańcy w 
sposób niewłaściwy korzystają z tych pojemników, tzn. wrzucają do nich wszystkie 
odpady komunalne typu np. popiół, potłuczone lustra, szyby okienne, opakowania 
po farbach i lakierach, odpadki biodegradowalne pochodzące z kuchni, a także 
zdemontowane stare umywalki, sedesy oraz części samochodowe itp. przedmioty. 
W takich przypadkach, tam gdzie będzie się to stale powtarzało – pojemniki 
zostaną zabrane. Informacja dotycząca lokalizacji dzwonów będzie na bieżąco 
aktualizowana na stronie Urzędu Miasta w zakładce Gospodarka Odpadami.

Tyle, ile jest potrzebne. W Gminie Bogatynia obowiązuje segregacja w podziale na 6 
frakcji: odpady zmieszane, bio, papier, metale i tworzywa sztuczne oraz szkło z 
podziałem na białe i kolorowe. Liczba i wielkość pojemników powinna być 
dostosowana do przewidywanej ilości odpadów z danej nieruchomości.
Przypominamy, że opłata za odbiór odpadów jest ponoszona w oparciu o liczbę 
mieszkańców danej nieruchomości, niezależnie od liczby pojemników na śmieci.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych nie ma znaczenia ile odpadów 
zostanie wytworzonych przez mieszkańców danej nieruchomości, gdyż w nowym 
systemie odebrana zostanie każda ich ilość. Opłata jest naliczana jednakowo dla 
wszystkich - w zależności od ilości mieszkańców, a nie realnej ilości wytworzonych 
odpadów.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (np. działalności gospodarcze, 
ogródki działkowe, szkoły itd.) opłaty naliczane są na podstawie ilości 
zadeklarowanych pojemników. 



GRA KOLORÓW

DO ŻÓŁTEGO POJEMNIKA / WORKA 
WRZUCAMY:

zgniecione plastikowe butelki po 
napojach, opakowania po chemii 
gospodarczej, kosmetykach np. 
szamponach, proszkach, płynach do 
mycia naczyń itp.,
plastikowe opakowania po produktach 
spożywczych np. jogurtach, śmietanie
plastikowe torebki, worki, reklamówki 
i inne folie, plastikowe koszyczki po 
owocach i innych produktach,
opakowaniowy styropian np. po pralce, 
telewizorze itp.,
aluminiowe puszki 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, opakowania 
wielomateriałowe typu: 
kartony po mleku i sokach.

W zabudowie wielorodzinnej 
obowiązuje pojemnik.
W zabudowie jednorodzinnej 
dopuszczalne są worki. 

ŻÓŁTY POJEMNIK/WOREK
Odpady z tworzyw sztucznych i metalu 
zbieramy w pojemniku lub worku 
koloru ŻÓŁTEGO.



DO ŻÓŁTEGO POJEMNIKA/WORKA

butelek i pojemników z zawartością
plastikowych zabawek
opakowań po lekach
opakowań po olejach silnikowych
części samochodowych
puszek i pojemników po farbach i 
lakierach.

NIE WRZUCAMY:

W zabudowie wielorodzinnej 
obowiązuje pojemnik 
w zabudowie jednorodzinnej 
dopuszczalne są worki. 

NIEBIESKI POJEMNIK/WOREK
Odpady z papieru zbieramy w pojemniku 
lub worku koloru NIEBIESKIEGO.

DO NIEBIESKIEGO POJEMNIKA/WORKA
WRZUCAMY:

opakowania z papieru np. po cukrze, 
mące,karton, tekturę,
katalogi , ulotki , prospekty,
gazety i czasopisma,
papier szkolny i biurowy, zadrukowane
kartki, zeszyty i książki, papier pakowy,
torby i worki papierowe
kartonowe pudełka po art. spożywczych 
i chemicznych np. po herbacie, kawie, 
po farbach do włosów, po tabletkach 
do zmywarek itp. 

TWORZYWO
SZTUCZNE

METAL



DO NIEBIESKIEGO POJEMNIKA/WORKA

zabrudzonego i zatłuszczonego papieru,
opakowań wielomateriałowych typu: 
kartony po mleku i sokach,
zużytych naczyń jednorazowych, 
tapet.

NIE WRZUCAMY:

DO ZIELONEGO 
POJEMNIKA/WORKA WRZUCAMY:

kolorowe butelki i słoiki 
po napojachi żywności,
kolorowe butelki po napojach
alkoholowych i olejach roślinnych,
kolorowe szklane opakowania 
po kosmetykach.

W zabudowie wielorodzinnej 
obowiązuje pojemnik.
W zabudowie jednorodzinnej 
dopuszczalne są worki. 

ZIELONY POJEMNIK/WOREK
Odpady ze szkła kolorowego zbieramy 
w pojemniku lub 
worku koloru ZIELONEGO.

PAPIER



DO ZIELONEGO POJEMNIKA/WORKA

ceramiki, doniczek, porcelany, 
fajansu,kryształów
szkła żaroodpornego,
zniczy z zawartością wosku,
opakowań po lekach, 
rozpuszczalnikach.

NIE WRZUCAMY:

DO BIAŁEGO POJEMNIKA/WORKA 
WRZUCAMY:

bezbarwne butelki i słoiki 
po napojach i żywności,
bezbarwne butelki po napojach 
alkoholowych i olejach roślinnych,
bezbarwne szklane opakowania 
po kosmetykach.

W zabudowie wielorodzinnej 
obowiązuje pojemnik.
W zabudowie jednorodzinnej 
dopuszczalne są worki. 

BEZBARWNY POJEMNIK/WOREK
Odpady ze szkła bezbarwnego zbieramy 
w pojemniku lub worku koloru 
BIAŁEGO. 

SZKŁO



DO BRĄZOWEGO 
POJEMNIKA/KOMPOSTOWNIKA 
WRZUCAMY:

odpadki warzywne i owocowe 
(w tym obierki),
gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, 
liście, 
kwiaty,
trociny i korę drzew,
niezaimpregnowane drewno,
resztki jedzenia,
fusy po kawie.

Odpady biodegradowalne zbieramy 
w pojemniku koloru 
BRĄZOWEGO lub KOMPOSTUJEMY.

ODPADY BIO

DO BIAŁEGO POJEMNIKA/ WORKA 

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu,
kryształów,
szkła żaroodpornego, szkła okularowego,
zniczy z zawartością wosku,
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach,
luster, szyb okiennych i zbrojonych. 

NIE WRZUCAMY:

W zabudowie wielorodzinnej 
obowiązuje pojemnik.
W zabudowie jednorodzinnej 
można korzystać z kompostownika. 



DO CZARNEGO / SZAREGO 
POJEMNIKA WRZUCAMY:

Do pojemnika na odpady zmieszane 
należy wrzuca wszystko, to czego 
nie można odzyskać w procesie 
recyklingu, z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych.

ręczniki papierowe,
kości,
popiół,
środki higieniczne,
żwirek dla kota, 
odchody zwierzęce,
obuwie, 
potłuczone lustro, 
porcelanę itp.

W zabudowie wielorodzinnej 
i jednorodzinnej obowiązuje 
pojemnik.

CZARNY / SZARY POJEMNIK
Odpady zmieszane zbieramy 
w pojemniku koloru CZARNEGO 
lub SZAREGO.

DO BRĄZOWEGO POJEMNIKA
KOMPOSTOWNIKA

 
kości zwierząt, oleju jadalnego, 
odchodów zwierząt,
popiołu, drewna impregnowanego, 
płyt wiórowych i pilśniowych MD, 
ziemi i kamieni

NIE WRZUCAMY:



Kompostownik
Dobre rady na bioodpady - czyli przydomowe kompostowanie.
Na czym polega kompostowanie.

Przez kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 
kompostownikach przydomowych rozumie się przetwarzanie odpadów organicznych 
przy wykorzystaniu drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii 
w środowisku, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu 
powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów, grzybów i niektórych bezkręgowców. 
Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w 
szczególności w gotowych kompostownikach ogrodowych lub w drewnianych 
kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych 
belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu a także w 
formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.
Kompostowanie w gospodarstwach domowych jest prostą, najtańszą oraz zgodną z
naturalnymi procesami metodą zmniejszenia ilości odpadów organicznych 
pochodzenia roślinnego. Pozwala uniknąć wysokich kosztów związanych z transportem 
odpadów oraz zapewnia kontrolę materiału wykorzystywanego do kompostowania.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych określa uchwała w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia. 

Jakie warunki sprzyjają kompostowaniu?
Kompostownik powinien się znajdować w przewiewnym, zacienionym i chronionym 
przed nadmiarem deszczu miejscu. Nie stawiamy kompostownika na betonie, lecz na 
„otwartej” glebie. Także jego boki nie powinny być całkowite zamknięte. Szpary i otwory 
są niezbędne, by dżdżownice i pożyteczne organizmy bez problemu przedostały się do 
kompostu. Wtedy będą pracować i współpracować z różnymi bakteriami, na wysoką 
jakość humusu który jest doskonałym nawozem roślin, który z pewnością doceni każdy 
ogrodnik.
Wiosna i jesień kiedy jest wilgotno i ciepło, to dobre warunki na zakładanie własnego
kompostownika. Kompostowalne materiały są wszędzie wokół. Tych z ogrodu mamy 
pod dostatkiem: skoszona trawa, opadłe liście, resztki obumarłych roślin z rabat 
kwiatowych. Ponad 90% wytwarzanych śmieci w ogrodzie możemy przetworzyć we 
własnym zakresie. Stanowią prawie połowę wszystkich odpadów w gospodarstwie 
domowym.



Jak prowadzić poprawnie kompostowanie

Co wrzucić do kompostownika
Skoszoną trawę, chwasty pozbawione nasion, opadłe liście, rozdrobnione gałęzie, 
obierki warzyw i owoców – ale nie cytrusów, których skórki przesiąknięte są 
chemicznymi środkami konserwującymi, muł i glon z oczka wodnego, podartą tekturę, 
papier, fusy z kawy i herbaty, które przywabiają do kompostu dżdżownice.
 
Czego nie wrzucać do kompostownika
Nadgniłych, czy uszkodzonych przez choroby i szkodniki resztek roślinnych, pędów 
roślin z plamami, przebarwieniami czy naroślami, liści porażonych przez choroby np. 
kasztanowca ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, kości, resztek jedzenia w płynie, 
niedopałków.



Komu przysługuje ulga z tytułu posiadanego kompostownika

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie w części z opłaty polega na 

zmniejszeniu wymiaru opłaty o kwotę 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej oświadczenie, że 

bioodpady stanowiące odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny i 

kompostowane z wykorzystaniem własnego kompostownika.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach w razie 

stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył deklarację dotyczącą 

posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne: nie posiada kompostownika przydomowego lub 

nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym, albo uniemożliwia osobie upoważnionej przez burmistrzowi 

dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze 

stanem faktycznym, burmistrz wyda decyzję, o  utracie przez właściciela 

nieruchomości  prawa do częściowego zwolnienia w opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku. 

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym 

stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek, a ponowne 

skorzystanie ze zwolnienia będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 

miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się 

ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zachęcamy mieszkańców gminy do zakładania kompostowników na terenie 

swoich nieruchomości i wykorzystywania kompostu jako nawozu naturalnego w 

przydomowych ogródkach.



SŁOWNICZEK SEGREGACJI
Co i gdzie umieścić 

LEGENDA: 

     pojemnik niebieski 

     pojemnik żółty

     pojemnik brązowy

     pojemnik czarny / szary

      pojemnik zielony / biały

     PSZOK       

     kompostownik

     sklepy

     apteki

     zbiórka u źródła zgodnie z harmonogramem /odpady 
     wielkogabarytowe, odpady elektryczne i elektroniczne

A
akumulator → 

→
odpad problemowy →

artykuły higieniczne  odpad  zmieszany  →

B
bandaże → odpad  zmieszany  

baterie →  →
blacha →  → 

blaszane naczynia → →       lub

blaszane zabawki → →        lub 

blistry po tabletkach (puste) → odpad  zmieszany → 

bombki choinkowe → odpad  zmieszany → 

→
odpad problemowy

odpad problemowy

odpady metalowe

odpady metalowe

 

 



butelka plastikowa po mleku → →       lub 

butelka plastikowa po napojach → →        lub 

butelka po alkoholu bezbarwna → →        lub

butelka po płynie do zmywania naczyń → → lub 

butelka plastikowa po olejach spożywczych → → lub 

odpad plastikowy

odpad plastikowy

odpad plastikowy

odpad plastikowy

 

 

       

       

odpad szklany 

 

C
ceramika → odpad  zmieszany →

cerata → odpad  zmieszany → 

chemikalia →  → 

choinka naturalna → →       lub 

choinka sztuczna → →       lub 

chusteczki higieniczne zabrudzone → odpad  zmieszany → 

chusteczki nawilżane  odpad  zmieszany  

czasopisma → →       lub 

odpad problemowy

odpad bio 

odpady wielkogabarytowe  

→ →

odpad papierowy 

D
długopisy  odpad  zmieszany  

doniczka gliniana → odpad  zmieszany → 

doniczka z tworzywa sztucznego  → →       lub 

drewno →  → 

drukarka →  →       lub      lub

drut (drobny złom) → →       lub 

drzwi →  → 

dywan → →       lub

→ →

odpad plastikowy

odpad metalowy

 

 

odpad problemowy

 odpad problemowy

odpad budowlany 

odpady wielkogabarytowe  



E
elektryczny podgrzewacz wody → →        lub 

elektryczna szczoteczka do zębów           lub

odpad elektryczny

odpad elektryczny

 

 → →

F
farby → → 

filtr do kawy z fusami → →       lub  

flakonik szklany po perfumach kolorowy →  →       lub 

flakonik szklany po perfumach bezbarwny  → →      lub 

flamastry → odpad  zmieszany → 

folia aluminiowa czysta → →        lub

folia aluminiowa po czekoladzie →  →       lub 

folia bąbelkowa         lub 

folia przeźroczysta (czysta) → →       lub 

odpad problemowy 

odpad bio 

odpad szklany

odpad szklany 

 

odpad metalowy

odpad metalowy

odpad plastikowy

odpad plastikowy

 

 

 

  

→ → 

G
gałązki drzew, krzewów          lub        lub

gazety → →        lub

gąbka → odpad  zmieszany → 

gofrownica → →        lub         lub

gruz budowlany →   →        lub usługa dodatkowa

grzejnik elektryczny → →        lub        lub

→ →odpad bio 

odpad papierowy 

 

 

odpad budowlany 

odpad elektryczny

 odpad elektryczny

  

 



H
haczyk wędkarski         lub 

herbata ekspresowa →  →         

→ →  odpad metalowy

odpad bio

J

jarzeniówka →  →        lub odpad problemowy

K
kalkulator → →        lub 

kanistry plastikowe czyste →  →        lub 

kapsle od butelek → →         lub 

kartonik po soczku → →

kartony → →        lub

karton po mleku →  →        lub

karton po pizzy (niezatłuszczony) → →        lub  

karton po proszku  →   →        lub

kaseta na tusz do drukarki →  → 

kaseta magnetofonowa →  → 

kaseta wideo →  → 

odpad elektroniczny 

odpad problemowy

odpad problemowy

 odpad problemowy

odpad plastikowy

odpad metalowy

odpad wielomateriałowy

odpad wielomateriałowy

 

 

 

 

        lub

odpady papierowe

odpad papierowy

odpad papierowy

 

 

 

guma do żucia → odpad  zmieszany →

gumka do mazania → odpad  zmieszany → 

gumowe  kalosze → odpad  zmieszany → 

gwoździe → →       lub  odpad metalowy 



kora →  →        lub       lub

kości → odpad  zmieszany → 

kredki → odpad  zmieszany → 

książki → →       lub 

kuchenka gazowa → →        lub       lub

kubek po jogurcie → →       lub 

kubek plastikowy po produktach mlecznych → →      lub

kubły po farbach (puste) → → 

kwasy →  → 

kwiaty cięte → →       lub       lub

kwiaty doniczkowe bez doniczek → →       lub       lub

odpad bio

odpad bio 

odpad bio 

 odpad papierowy 

 

 odpad problemowy 

odpad problemowy

odpad wielkobarytowy 

odpad plastikowy

odpad plastikowy

  

 

L
lekarstwa →   →        lub  

liście z drzew          lub        lub

lodówka → →        lub       lub

lokówka → →        lub       lub

lusterko → odpad  zmieszany → 

odpad problemowy

→ →odpad bio 

odpad elektryczny  

odpad elektryczny 

 

klosz ze szkła → odpad zmieszany  → 

kołdra →  →        lub       pojemniki na odzież

konsola → →         lub 

kosiarka ogrodowa → →       lub

koszyczek plastikowy na owoce i warzywa → →      lub 

odpad wielkobarytowy

odpad elektryczny

odpad elektryczny

  

  

 odpad plastikowy  



N
naczynie kuchenne aluminiowe → →       lub 

nakrętki z metalu           ub 

nakrętki z tworzywa sztucznego → →      lub  

narty → →       lub

narzędzia elektryczne →  →       lub  

niedopałki papierosów → → 

odpad metalowy

odpad metalowy

odpad plastikowy

 

 

 

→ → l

odpad wielkogabarytowy 

odpad elektryczny  

odpad  zmieszany 

O
obierki z surowych jarzyn i owoców →  →       lub       lub

obuwie (zniszczone) →  → 

odpadowa papa →  →
odpady mięsne  

odpad bio

odpad  zmieszany 

 

odpad  zmieszany 

odpad problemowy

→ →  

M
magnetofon → →        lub       lub 

maszynka do golenia elektryczna → →       lub 

maszynka do golenia jednorazowa → odpad  zmieszany → 

maść (lekarstwo)          lub

materac → →       lub

meble → →        lub 

mikrofalówka → →         lub       lub  

muszla klozetowa →  → 

myszka  komputerowa → →       lub 

 odpad elektroniczny 

odpad problemowy

 

odpad budowlany 

odpad elektroniczny  

odpad elektryczny 

odpad wielkogabarytowy  

odpad wielkogabarytowy  

odpad elektryczny

→ →

do łóżka  



P
panele →  → 

papier brudny, zatłuszczony   

papier do pisania → →        

papier do drukarki →  →      ub  

papier opakowaniowy (szary) → →       ub

papier opakowaniowy błyszczący, prezentowy → odpad zmieszany→ 

papier pergaminowy (tłusty, zabrudzony) → odpad zmieszany→ 

papier po margarynie → odpad zmieszany → 

papier paragonowy → odpad zmieszany → 

papier ścierny →  → 

odpad budowlany

odpad problemowy

→ →odpad zmieszany 

       

 l

l

odpad papierowy

odpad papierowy

odpad papierowy

 

 

 

lub

odtwarzacz DVD, MP3, CD →  →        lub  

odzież (nie nadającą się do noszenia) →  → 

odzież  i tekstylia → →         lub pojemniki na odzież

okulary (szkło okularowe) → → 

oleje spożywcze →  → 

ołówek → → 

opakowanie po dezodorancie → →       lub  

opakowanie po chipsach → →       lub

opakowania po kosmetykach plastikowe → →      lub  

opakowania po mrożonkach → →       lub

opony →  → 

olej silnikowe, przekładniowe →  → 

odpad elektryczny  

 

odpad problemowy 

odpad problemowy

odpad problemowy

odpad zmieszany 

odpad zmieszany 

odpad zmieszany

odpad zmieszany 

 

 

odpad metalowy

odpad wielomateriałowy

odpad plastikowy

 

  

 

odpad plastikowy  



pudełko papierowe, kartonowe → →      lub

pumeks → odpad zmieszany → 

puszki aluminiowe → →       lub 

puszki metalowe →  →        lub 

odpad papierowy 

odpad metalowy

odpad metalowy

 

 

R
radioodbiornik →  →       lub 

ramy okienne → → 

reklamówka plastikowa → →       lub

resztki świec  

odpad elektryczny

 odpad budowlany 

odpad plastikowy 

→ → odpad zmieszany 

patyczki higieniczne → odpad zmieszany → 

pieluchy jednorazowe → odpad zmieszany → 

pisaki → odpad zmieszany →
plastelina → odpad zmieszany → 

płytki podłogowe (kafelki)  → → 

płyty CD i DVD →  → 

pojemnik po lakierze do włosów → →       lub  

pojemnik po piance do golenia → →       lub

pończochy/rajstopy → odpad zmieszany → 

popiół → odpad zmieszany → 

porcelana → odpad zmieszany → 

pralka → → 

przedmioty gliniane → odpad zmieszany → 

 

odpad budowlany 

 odpad problemowy

odpad elektryczny 

  odpad metalowy

odpad metalowy 

papier z powłoką foliową → →       lub  

parasol → odpad zmieszany  →  

odpad wielomateriałowy 



szklanka → odpad zmieszany → 

szkło naczyniowe → odpad zmieszany → 

szkło okienne →  odpad zmieszany  →  

sztuczne kwiaty → →       lub 

sztućce plastikowe (czyste) → →       lub

 

odpad plastikowy

odpad plastikowy

 

  

Ś
ścięta trawa → →       lub        lub

środki chwastobójcze →  →  

śruby →  →        lub

 odpad bio 

odpad problemowy 

odpad metalowy 

S
serwetki papierowe zużyte  odpad zmieszany  

siatka po owocach (z tworzywa sztucznego) → →      lub  

sierść →  odpad zmieszany → 

skorupy jajek → →       lub       lub

słoiki bezbarwne/ kolorowe → →      lub       lub  

słoma, siano → →      lub      lub

spłuczka toaletowa ceramiczna lub plastikowa → → 

styropian opakowaniowy →  →       lub 

styropian budowlany →  →
szczoteczka do zębów → odpad zmieszany → 

→ →
odpad plastikowy

odpad plastikowy

 

 

odpad bio 

odpad bio 

 odpad szklany/odpad szkl.

odpad budowlany 

odpad budowlany 

rowery → →       lub 

rozpuszczalniki i ich opakowania → → 

rtęć → → 

rury PCV → → 

odpad wielkogabarytowy  

odpad problemowy 

odpad problemowy 

odpad budowlany 



W
waciki kosmetyczne → odpad zmieszany → 

wata szklana → → 

wiaderko plastikowe → →       lub 

worki plastikowe i foliowe (czyste) → →       lub 

 odpad problemowy 

odpad plastikowy

odpad plastikowy

 

 

U

umywalka → → odpad budowlany 

taśma uszczelniająca do okien →  → 

teczki kartonowe → →       lub

tel.komórkowe, stacjonarne, tablety → →     lub      lub

telewizory, monitory →  →       lub       lub

termometry elektroniczne →  →      lub       lub  

stacje pogody →  →      lub       lub 

termometr rtęciowy → → 

torebki z odkurzacza → odpad zmieszany → 

toster → →      lub       lub

odpad problemowy

odpad problemowy 

 odpad papierowy 

odpad elektroniczny 

odpad elektroniczny 

odpad elektroniczny

odpad elektroniczny 

odpad elektryczny 

T
tacka styropianowa→ odpad zmieszany → 

talerze → odpad zmieszany → 

tapety → → odpad budowlany 



Z
zapalniczki → odpad zmieszany → 

zegarki zasilane elektrycznie → →       lub

zeszyty → →        lub

znicze → odpad zmieszany →  

 odpad elektryczny 

odpad papierowy 

Ż
żarówki →  →       lub 

żelazko → →       lub 

zużyte baterie →  → 

żyletki → odpad zmieszany → 

żyrandol → →       lub

odpad problemowy

odpad problemowy

odpad elektryczny 

odpady wielkogabarytowe 



Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - informacje 

w sprawie opłat (nadpłaty, niedopłaty itp.) oraz deklaracji 

za gospodarowanie odpadami 

tel. 75 77 25 120  oraz  75 77 25 131 (132)

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,

informacje w sprawach technicznych tzn. kolorystyki 

pojemników, „jaki odpad do jakiego kosza", odbioru 

odpadów przez operatora  oraz PSZOK-u 

tel. 75 77 25 380  oraz  75 77 25 381 (382) 

Jeśli w poradniku nie znalazłeś odpowiedzi na wszystkie 

pytania dotyczące gospodarki odpadami, dodatkowe 

informacje możesz uzyskać pod numerami telefonów:

Sfinansowano z budżetu Gminy Bogatynia
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