PODSTAWOWE ZASADY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH

WOREK ŻÓŁTY NA PLASTIK, METAL, ODPADY WIELOMATERIAŁOWE
WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

√ puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach,
olejach, produktach spożywczych
√ nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach
akcji dobroczynnych
√ opakowania plastikowe po chemii gospodarczej i
kosmetykach
√ czyste torebki foliowe, folie opakowaniowe,
reklamówki
√ metale (m.in.: puszki po napojach i żywności),
kapsle, zakrętki do słoików
√ kartonowe opakowania po mleku i napojach
√ plastikowe opakowania po żywności
(np. jogurtach, serkach)
PROSIMY ZGNIEŚĆ OPAKOWANIA
PRZED WRZUCENIEM DO WORKÓW !

× tłustego lub zanieczyszczonego papieru
× butelek i pojemników z zawartością
× odpadów higienicznych (np. pieluch, wacików)
× opakowań po lekach oraz odpadów medycznych
(np. strzykawek, opatrunków)
× opakowań po olejach silnikowych
× opakowań po środkach chemicznych (np. farbach,
lakierach), a także po środkach ochrony roślin
× worków po materiałach budowlanych - cemencie,
wapnie, gipsie, itd.
× elektroodpadów
× styropianu, tapet
× ubrań, butów, materiałów tekstylnych
× części samochodowych

WOREK NIEBIESKI NA PAPIER
WRZUCAMY

√ opakowania z papieru i tektury, karton
√ gazety, ulotki, katalogi, zeszyty, książki itp.
√ torby i worki papierowe

NIE WRZUCAMY
× tłustego, zabrudzonego lub mokrego papieru
× zużytych ręczników papierowych i chusteczek
higienicznych oraz pieluch
× kartonów po mleku i napojach
× papierowych worków po materiałach
budowlanych - cemencie, wapnie, gipsie, itd.
× ubrań, butów, materiałów tekstylnych
× tapet

WOREK ZIELONY NA SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY
√ białe i kolorowe butelki po napojach i żywności bez × szyb okiennych, luster, szkła zbrojonego oraz
nakrętek i kapsli
żaroodpornego
√ słoiki szklane bez przykrywek, zakrętek, uszczelek i× ceramiki, doniczek, misek, talerzy, fajansu,
i zacisków
porcelany
√ szklane opakowania po kosmetykach
× szkła kryształowego: np. kieliszków, dzbanków,
okularów
x opakowań po lekach, rozpuszczalnikach,
termometrów
× świetlówek, żarówek, ekranów, reflektorów
× zniczy
x szyb samochodowych

WOREK BRĄZOWY NA ODPADY BIODEGRADOWALNE
WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

√ odpadki warzywne i owocowe
√ gałęzie drzew i krzewów

× kości zwierząt
× popiołu z węgla kamiennego

√ skoszoną trawę, liście, kwiaty
√ trociny, korę drzew
√ niezaimpregnowane drewno
√ resztki jedzenia

× ziemi i kamieni
× odchodów zwierząt
× leków
× drewna impregnowanego
× płyt wiórowych i pilśniowych

POJEMNIK CZARNY NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
WRZUCAMY
√ tłusty i zanieczyszczony papier oraz
zanieczyszczone opakowania plastikowe
√ odpady higieniczne: pieluchy, waciki, itd.
√ stłuczka ceramiczna: fajans, porcelana, itd.
√ odpady ze szkła innego niż opakowaniowe
√ worki z odkurzacza
√ znicze
√ opakowania styropianowe np. po produktach
spożywczych
√ worki po materiałach budowlanych, tapety, itp.
√ pozostałości odpadów kuchennych i zielonych
√ ubrania, buty, materiały tekstylne

NIE WRZUCAMY
× odpadów zbieranych selektywnie, które wrzucamy
do worków zielonych, żółtych, niebieskich,
brązowych oraz przyjmujemy w PSZOK
× popiołu
× baterii i akumulatorów
× zużytego sprzętu AGD, świetlówek, itd.
× opakowań po chemikaliach oraz środkach ochrony
roślin
× odpadów biodegradowalnych
× materiałów budowlanych i rozbiórkowych

Uwaga. Pracownicy firmy odbierającej odpady mają prawo przeprowadzić kontrolę
prawidłowości segregacji. W przypadku zanieczyszczenia danego rodzaju odpadów odpadami,
które nie powinny znajdować się we frakcji – podmiot odbierający odpady ma prawo do
przekwalifikowania ich na zmieszane odpady komunalne, o czym poinformuje Urząd Gminy.
Może to stanowić podstawę do obciążenia w danym miesiącu właściciela nieruchomości opłatą
za odpady niesegregowane.
Odpady biodegradowalne proponujemy zagospodarować w przydomowych kompostownikach.

PSZOK (Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) znajduje się w Karczmiskach
Pierwszych, ul. Nadrzeczna 212A (obok oczyszczalni), czynny: pon. – pt., godz. 8 – 15, tel. 81 828-70-26 to miejsce, gdzie mieszkańcy Gminy Karczmiska mogą bezpłatnie oddawać odpady problemowe
powstające w gospodarstwach domowych, takie jak.: odpady remontowe i budowlane, opony,
elektroodpady, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, popiół, odpady biodegradowalne. Odpady
dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami. Odpady te
należy dostarczyć własnym środkiem transportu po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu do Urzędu
Gminy Karczmiska. PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych, części samochodowych
oraz odpadów zawierających azbest.
Przypominamy Państwu o zakazie palenia odpadów. Odpadami, które można spalać są: papier,
tektura, trociny, niezanieczyszczone drewno, odpady z rolnictwa i gospodarki leśnej – odpadowa masa
roślinna. Za spalanie niedozwolonych odpadów grozi, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, kara
aresztu albo grzywny.

