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Jak  segregować  odpady ??? 

                            Żółty worek na odpady suche 
   W żółtym worku należy gromadzić: 

 

• puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET); 

• puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (szamponach, płynach ); 

• styropianowe elementy opakowań; 

• plastikowe i metalowe zakrętki (kapsle, nakrętki itp.); 

• opakowania plastikowe po żywności  (np. margarynach, kefirach, jogurtach, zupach itp.); 

•folie i torebki z tworzyw sztucznych (tzw. jednorazówki /zrywki/); 

• puszki po konserwach i napojach; 

• kartony i tekturę pokryte folią aluminiową (np. kartony po sokach, napojach, mleku itp.); 

• puste opakowania po lekach i pigułkach. 

W żółtym worku nie należy gromadzić: 

 

• opakowań po olejach spożywczych i samochodowych, opakowań po smarach; 

• każdego rodzaju butelek z jakąkolwiek zawartością; 

• styropianu, wyrobów gumowych, puszek po farbach, lakierach; 

• opakowań po aerozolach; 

• opakowań po nawozach oraz środkach ochrony roślin; 

• zużytego/zepsutego sprzętu AGD i RTV, akumulatorów oraz baterii; 

• części samochodowych (szyb, zderzaków itp.);  

• elementów instalacji sanitarnej (wod.-kan.);                          

• odpadów zawierających polichlorek winylu (PVC).                  



Niebieski  worek na odpady papierowe 

W niebieskim worku należy gromadzić: 

 

• książki, gazety, zeszyty, katalogi, papierowe torby i worki, papier szkolny oraz 

biurowy; 

• kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania; 

• worki i opakowania papierowe. 

W niebieskim worku nie należy gromadzić: 

   • odpadów higienicznych (np. pampersy, waciki, podpaski, płatki kosmetyczne, itp.); 

• zabrudzonego i tłustego papieru (np. papierowe opakowania po twarogu, maśle, 

smalcu itp.); 

• papierowych wkładów wodoodpornych (tapet, kalek); 

• worków po cemencie i zaprawach; 

• opakowań kartonowych po mleku i napojach; 

•  papieru  samokopiującego. 

   Zielony  worek na odpady szklane 

W zielonym worku należy gromadzić: 

 

• słoiki oraz butelki po żywności i napojach (bez zakrętek i kapsli); 

• szklane opakowania po kosmetykach;  

• szklanki ze szkła; 

• szklane podstawki i talerze; 

• szklane wazony; 

• butelki po napojach alkoholowych. 

W zielonym  worku nie należy gromadzić: 

 

• szyb samochodowych; 

• ceramiki, porcelany, fajansu; 

• szkła okiennego, zbrojonego; 

• kryształu, kieliszków,  naczyń i szkła żaroodpornego; 

• wszelkiego rodzaju świetlówek, żarówek, lamp neonowych i halogenowych; 

• reflektorów i ekranów telewizyjnych; 

• luster, bombek i ozdób 

• butelek po środkach ochrony roślin i rozpuszczalnikach; 

• doniczek. 



Czarny pojemnik na odpady zmieszane 

W czarnym pojemniku należy gromadzić: 

 

• porcelanę, ceramikę oraz doniczki; 

• zmiotki, szczoteczki; 

• odpady higieniczne (np. pampersy, waciki, podpaski, płatki     

kosmetyczne itp.); 

• zabrudzony i tłusty papier (np. opakowania papierowe po 

twarogu, margarynie, maśle); 

• popiół z węgla. 

 

W czarnym pojemniku nie należy gromadzić: 

 

• odpadów zielonych; 

• odpadów kierowanych do worka żółtego (odpadów suchych); 

• odpadów kierowanych do worka niebieskiego (papier i tektura); 

• odpadów kierowanych do pojemnika zielonego (szkło bezbarwne i 

kolorowe); 

• odpadów niebezpiecznych (zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, zużytych baterii, akumulatorów, opon, zużytych 

żarówek i świetlówek itp.). 

 

Brązowy pojemnik na bioodpady 

W brązowym pojemniku należy gromadzić: 
 

• obierki oraz resztki z warzyw i owoców; 

• odpady kuchenne, skorupki jajek, fusy z kawy oraz herbaty; 

• zgrabione liście, skoszoną trawę, rośliny; 

• ziemie po kwiatkach i odpady z ogrodów; 

• opakowania drewniane; 

• drewno (rozdrobnione np. gałęzie, trociny itp.); 

• popiół z drzewa i inne odpady nadające się do procesu kompostowania,  

czyli odpady biodegradowalne (np. sznury i liny z materiałów naturalnych). 

 

W brązowym pojemniku nie należy gromadzić: 

 
• skórek owoców cytrusowych; 

• odpadków, które zawierają mięso lub kości zwierząt; 

• zarażonych, chorych roślin; 

• szkła, metalu i plastiku; 

• gazet i tworzyw sztucznych; 

• odchodów zwierzęcych; 

• popiołu z węgla. 

 



Jak zagospodarować bioodpady w przydomowym kompostowniku ? 

Jak może wyglądać przydomowy kompostownik? 

    

 

Co wrzucać do kompostownika? 

• chwasty bez nasion; 

• skoszoną trawę, zgrabione liście; 

• rozdrobnione gałęzie, trociny; 

• obierki oraz resztki z warzyw i owoców; 

• skorupki jajek, łupiny orzechów; 

• resztki jedzenia pochodzenia roślinnego; 

• fusy po kawie i herbacie; 

• serwetki, chusteczki, itp. 

 

Czego nie wrzucać do kompostownika? 

• materiału nieorganicznego (szkła, metalu, 

piasku, plastiku, gruzu, środków chemicznych 

itp.); 

• kości, mięsa, ryb; 

• zakonserwowanych solą lub octem 

odpadków; 

• zadrukowanego papieru; 

• chorych oraz zakażonych roślin. 

 

Czym są odpady wielkogabarytowe i elektroodpady, które będą odbierane z przed 

posesji wiosną i jesienią? 

Odpady wielkogabarytowe: 

To wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do 

pojemnika., np.: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki 

dużych rozmiarów itd.  

Odpady elektryczne i elektroniczne: 

To wszystkie odpady, które działały na prąd lub baterie, np.:  

pralki, lodówki, mikrofalówki,  czajniki elektryczne, komputery, 

telefony, energooszczędne żarówki , zabawki na baterie,  

elektronarzędzia, baterie i akumulatory wszelkiego typu i rodzaju. 

 
 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Radłów 

 

Informacje związane z nowym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi, jak również, 

pełne treść uchwał dostępne są na stronach 

internetowych Urzędu Gminy Radłów: www.radlow.pl  

lub www.bip.radlow.tensoft.pl  oraz w Urzędzie Gminy 

Radłów, pok. Nr 5 tel. 34/ 3599004 wew. 26. 


