
SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW 
/ UWAGA –każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest nakleić, na wszystkich workach i pojemnikach, otrzymaną naklejkę z kodem kreskowym 

w przypadku braku naklejek z kodami należy zgłosić się do Urzędu Gminy Zawoja/ Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Zawoja tel. 33/ 8775-015  
Kolor worka/pojemnika Co należy gromadzić  Czego nie należy gromadzić  

PAPIER I TEKTURA, 

worki koloru niebieskiego 

 

gazety, książki, opakowania z papieru, kartonu i tektury, 

papier biurowy 
zabrudzonego, zatłuszczonego papieru, papieru z folią pampersów                        

i innych artykułów higienicznych, worków po cemencie, papieru 

faxowego, termicznego i przebitkowego, segregatorów z okuciami, kalki 

technicznej 

SZKŁO 

worki/pojemniki koloru zielonego 

 

bezbarwne i kolorowe słoiki i butelki  /bez nakrętek / ceramiki, fajansu, szkła żaroodpornego, szkła zbrojonego, szyb 

samochodowych, luksferów (pustaków szklanych), żarówek, lamp 

fluorescencyjnych i neonowych, zniczy z woskiem 

TWORZYWA SZTUCZNE, 

worki/pojemniki koloru żółtego 

 

plastikowe opakowania po napojach i olejach spożywczych, 

plastikowe opakowania po kosmetykach, płynach do mycia                

i chemii gospodarczej, plastikowe worki, torebki                             

i reklamówki, plastikowe koszyki po owocach i pojemniki po 

wyrobach garmażeryjnych,  

opakowań po lekach, styropianu i innych tworzyw piankowych, zabawek 

oraz sprzętu AGD i RTV, plastikowych szyb z pleksy, plastikowych 

elementów pojazdów np: deski rozdzielcze, zderzaki, lusterka, pampersów 

METALE,  

worki koloru pomarańczowego 

 

metale żelazne, metale nieżelazne Np. puszki aluminiowe po 

napojach, puszki z blachy stalowej, naczynia do gotowania, 

metalowe narzędzia, rury, druty  i drobny złom folię 

aluminiową pokrywki ze słoików, kapsle z butelek  

opakowań po aerozolach, baterii, sprzętu AGD i TV, gruzu i materiałów 

budowlanych 

OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE 

worki/pojemniki koloru szarego 

opakowania po mleku, sokach, śmietanie, opakowania 

wykonane z wielu materiałów   

opakowań plastikowych, papierowych, kartonowych, pampersów, sprzętu 

AGD i RTV 

BIOODPADY,  

worki koloru fioletowego 

 

resztki żywności, woreczki z herbaty, przeterminowana 

żywność /bez opakowań /, obierki z owoców i warzyw 

papierów pokrytych farbami drukarskimi, pieluch, odpadów 

higienicznych, popiołów, ziemi 

ODPADY ZIELONE,  

worki koloru brązowego 

skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty papierów pokrytych farbami drukarskimi, popiołów, ziemi 

POZOSTAŁE ODPADY 

(ZMIESZANE), 

worki/pojemniki koloru czarnego 

W przypadku gdy właściciel w deklaracji wybrał gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny do czarnego worka gromadzi wszystkie 

odpady, jeśli wybrał sposób selektywny wówczas gromadzić pozostałe odpady, które nie klasyfikują się do worków kolorowych /powyżej 

opisanych/. W workach czarnych nie wolno gromadzić gruzu i materiałów budowlanych, popiołu i ziemi, zużytego sprzętu 

elektronicznego, AGD i RTV. 
 

WORKI NA ODPADY SEGREGOWANE I NIESEGREGOWANE DYSTRYBUOWAĆ BĘDZIE -PGKiB „ZAWOJA” Sp. z o.o. –tel. 33/ 877-50-72 . W PRZYPADKU BRAKU WORKÓW 

BĘDZIE JE MOŻNA POBRAĆ BEZPŁATNIE W PUNKTACH DYSTRYBUCJI - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ZAWOI WIDŁY ORAZ KIOSK  „ PLUS” W SKAWICY 

Powyższe odpady można również oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -Oczyszczalni Ścieków w Zawoi Widły Zawoja 1854, w godzinach pracy                                  

tel. 33/ 877-50-72. Odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), 

zużyte baterie i akumulatory, żarówki, opony, metale, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz przeterminowane lekarstwa odbierane będą bezpłatnie                

w specjalnie utworzonym w/w Punkcie. Zużyte baterie można również oddać w placówkach szkolnych, budynku UG Zawoja. 

Przeterminowane lekarstwa można również oddać – Ośrodek Zdrowia w Zawoi i Skawicy. Popioły należy gromadzić w metalowych pojemnikach zakupionych we własnym zakresie.  

PAMIĘTAJ SEGREGUJĄC ODPADY PŁACISZ MNIEJ !!! 


