SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW – OD STYCZNIA 2020r.
/ 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/. PAKIETY WORKÓW NA ODPADY DYSTRYBUOWANE BĘDĄ PRZEZ PRACOWNIKÓW
PGKiB „ZAWOJA” SP. Z O.O. W PRZYPADKU BRAKU WORKÓW BĘDZIE JE MOŻNA RÓWNIEŻ POBRAĆ
BEZPŁATNIE W PUNKCIE DYSTRYBUCJI URZĄD GMINY ZAWOJA. Szczegółowe informacje można
uzyskać w UG Zawoja tel. 33/ 8775-015
Kolor worka/pojemnika
PAPIER
- worki przezroczyste z paskiem koloru
niebieskiego

WRZUCAMY
 opakowania z papieru, karton,
tekturę (także falistą)
 katalogi, ulotki, prospekty,
gazety i czasopisma
 papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki
 zeszyty i książki
 papier pakowy
 torby i worki papierowe

SZKŁO
-worki przezroczyste z paskiem koloru
zielonego / pojemniki koloru zielonego

 butelki i słoiki po napojach i
żywności (w tym butelki po
napojach alkoholowych i
olejach roślinnych)
 szklane opakowania po
kosmetykach (jeżeli nie są
wykonane z trwale
połączonych kilku surowców)

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE
- worki przezroczyste z paskiem koloru
żółtego / pojemniki koloru żółtego

 plastikowe butelki po napojach
 plastikowe opakowania po
produktach spożywczych
 opakowania wielomateriałowe
(np.kartony po mleku i sokach)
 opakowania po środkach
czystości (np. proszkach do
prania), kosmetykach (np.
szamponach,) itp.
 plastikowe torby, worki,
reklamówki, inne folie
 aluminiowe puszki po napojach
i sokach, puszki po
konserwach, folię aluminiową,
metale kolorowe
 kapsle, zakrętki od słoików,
nakrętki
 odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.), resztki
jedzenia
 gałęzie drzew i krzewów
 skoszoną trawę, liście, kwiaty,
trociny i korę drzew
 niezaimpregnowane drewno

BIO
- worki przezroczyste z paskiem koloru
brązowego

ODPADY HIGIENICZNE
- worki przezroczyste z paskiem koloru
fioletowego
POZOSTAŁE ODPADY
(POSEGREGACJI),
- worki przezroczyste z paskiem koloru
czarnego / pojemniki koloru czarnego

 pampersy, pieluchy, podpaski,
gazy, waciki itp.

NIE WRZUCAMY
 zużytych: chusteczek higienicznych, ręczników
papierowych
 papieru lakierowanego i powleczonego folią
 papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 kartonów po mleku i napojach
 papierowych worków po nawozach, cemencie i
innych materiałach budowlanych, tapet
 pieluch jednorazowych i innych materiałów
higienicznych, ubrań
 zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru
i naczyń jednorazowych
 ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 szkła okularowego, szkła żaroodpornego
 zniczy z zawartością wosku
 żarówek i świetlówek, reflektorów
 opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych
 luster, szyb okiennych i zbrojonych
 monitorów i lamp telewizyjnych
 termometrów i strzykawek
 butelek i pojemników z zawartością
 plastikowych zabawek
 opakowań po lekach i zużytych artykułów
medycznych
 opakowań po olejach silnikowych
 części samochodowych
 zużytych baterii i akumulatorów
 puszek i pojemników po farbach i lakierach
 zużytego sprzętu elektronicznego i AGD






kości zwierząt, oleju jadalnego
odchodów zwierząt
popiołu z węgla kamiennego
drewna impregnowanego, płyt wiórowych i
pilśniowych MDF
 ziemi i kamieni
 innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych)
 innych odpadów komunalnych

Należy gromadzić pozostałe odpady, które nie klasyfikują się do worków kolorowych
/powyżej opisanych/.
W workach/pojemnikach czarnych nie wolno gromadzić gruzu i materiałów budowlanych,
popiołu i ziemi, zużytego sprzętu elektronicznego, AGD i RTV.

PAMIĘTAJ SEGREGUJĄC ODPADY PŁACISZ MNIEJ !!!
PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Lokalizacja: Oczyszczalni Ścieków w Zawoi
Widły Zawoja 1854, Czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 700 do 1500, tel. 33/ 877-50-72.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczyć do PSZOK bezpłatnie: zużyty sprzęt elektroniczny i
elektryczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony
roślin), zużyte baterie i akumulatory, metale, żarówki, oraz przeterminowane lekarstwa, igły i strzykawki,
odpady tekstyliów i odzieży; odpady budowlane i rozbiórkowe / limit do 200 kg/rok /. Właściciele nieruchomości
niezamieszkałych mogą dostarczyć odpady do PSZOK za odpłatnością. Opony przyjmowane będą od wszystkich za
odpłatnością, Odpady przyjmowane będą po okazaniu kodu kreskowego. Zużyte baterie można również oddać w
placówkach szkolnych, budynku UG Zawoja. Przeterminowane lekarstwa można również oddać do Ośrodka Zdrowia
w Zawoi i Skawicy.

