
INFORMACJA O ZASADACH PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 
KAŻDA GMINA MA OBOWIĄZEK OSIĄGNIĘCIA OKREŚLONYCH POZIOMÓW SEGREGACJI I 
ODZYSKU: 

do końca 2013 r: 

• ograniczenie do 50% składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

do końca 2020 r: 

• osiągnięcie 50% recylkingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła 

• osiągnięcie 70% recyklingu i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

• ograniczenie do 35% składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

 

JAKIE SĄ ZASADY  ODBIORU ŚMIECI 
Odbieranie odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem przekazanym właścicielom 

nieruchomości przez przedsiębiorcę, z którym gmina zawarła umowę. Odbiór śmieci odbywa się w 
godzinach 600 – 2000. Pojemniki z odpadami należy wystawić przed posesję, przy krewędzi jezdni. 
Odpady wystawione w innych miejscach, albo w miejscach, do których nie jest możliwy dojazd 
pojazdu odbierającego te odpady lub po terminie, nie podlegają odbiorowi. 

Odpady segregowane wg rodzajów posiadanych pojemników są odbierane odrębnym 
transportem i podlegają dalszej segregacji w celu poddania ich recylingowi. 

 
 
 

Informacje dotyczące zasad gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać: 

 
• na stronie internetowej Gminy Zelów: www.zelow.pl/aktualności/gospodarka odpadami; 

• w Urzędzie Miejskim w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, Referat Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska, tel. 44/634 10 00, wew.55, e-mail: gk@ zelow.pl 

 
 
 

http://www.zelow.pl/aktualno%C5%9Bci/gospodarka


Odpady"MOKRE"- pojemnik oznaczony kolorem zielonym 

(przeznaczony na pozostałości po segregacji) 

Odpady "SUCHE"  - pojemnik oznaczony kolorem żółtym 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
wrzucamy: 

• popiół 

• odpady kuchenne (resztki żywności, owoców, warzyw) 

• odpady higieniczne 

• opakowania zabrudzone tłuszczami 

• tekstylia 

• odpady niepodlegające biodegradacji 
 

nie wrzucamy: 

• odpadów, które można wysegregować 

• gorącego popiołu 

 
 
 
 

wrzucamy: 

• opakowania z papieru i tektury 

• stare gazety 

• opakowania plastikowe po artykułach spożywczych (serkach, jagurtach, 
mleku, margarynie) 

• plastikowe butelki po napojach 

• opakowania plastikowe po chemii gospodarczej i kosmetykach 

• torebki foliowe 

• metale (puszki po napojach, konserwach, narzędzia, zabawki) 

nie wrzucamy: 

• popiołu 

• pampersów i podkładek 

• opakowań po środkach ochrony roślin 

• opakowań po farbach i lakierach 

• opakowań po olejach spożywczych lub technicznych 

• opakowań po lekach 



PRZETERMINOWANE LEKI 

przeterminowanych leków nie wolno wyrzucać 
do pojemników na odpady komunalne !!! 

ZUŻYTE BATERIE 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

wrzucamy: 

• odpady ze szkła opakowaniowego 

• butelki 

• słoiki 
 

nie wrzucamy: 

• szyb okiennych 

• szyb samochodowych 

• luster 

• porcelany 

• szkła zbrojonego 

"SZKŁO"-pojemnik oznaczony kolorem pomarańczowym 

 
 
 
 
 
 
 
 

Każdy mieszkaniec gminy może te odpady oddać do odpowiednio 
oznakowanych pojemników ustawionych w aptekach: 

 

Apteka ALPA w Zelowie, pl. Dąbrowskiego 1 
Apteka AZALIA w Zelowie, ul. Żeromskiego 21 
Apteka WITAMINKA  w Zelowie, ul. Kościuszki 11 

 
 
 
 

Zuzyte baterie można oddać do odpowiednio 
oznakowanych pojemników ustawionych w : 

• Urzędzie Miejskim w Zelowie 

• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie 

• Powiatowy Urząd Pracy – Filia w Zelowie 

• Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zelowie 

• Dom Kultury w Zelowie 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie 

• Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
Maurycowie 



 
 

zlokalizowany jest w Maurycowie 1a (obok oczyszczalni ścieków) 
czynny jest: 

- codziennie w godzinach 12.00 – 18.00 
 
W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane są odpady 
zebrane w sposób selektywny,  w tym: 

• papier i tektura 

• metale 

• tworzywa sztuczne 

• opakowania wielomateriałowe 

• szkło (szkło okienne, szyby samochodowe) 

• odpady zielone 

• przeterminowane leki 

• chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) 

• zużyte baterie i akumulatory 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

• meble i inne odpady wielkogabarytowe 

• odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów, budów i rozbiórek prowadzonych we 
własnym zakresie – w ilości do 3,0 m3 od nieruchomości, w ciągu roku 

• zużyte opony 

• świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach 

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

(PSZOK) 


