
Zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Słomniki 

    

Wrzucaj  Wrzucaj Wrzucaj Wrzucaj 
Gazety i czasopisma, prospekty, katalogi i 

reklamy, papierowe torby na zakupy, 
zużyte zeszyty i stare książki, papier 

biurowy i kserograficzny, kartony i tektura, 
koperty 

Butelki i słoiki po napojach i żywności, opakowania 
szklane po kosmetykach 

Zgniecione, plastikowe butelki po napojach i 
olejach spożywczych,  opakowania po płynach 

do mycia i chemii gospodarczej , plastikowe 
worki , torebki, koszyki po owocach i 

wyrobach garmażeryjnych, reklamówki, 
opakowania wielomateriałowe czyli kartony po 
mlekach i soku (tetra paki), puszki aluminiowe i 

stalowe po napojach i żywności, naczynia do 
gotowania, metalowe narzędzia, drobny złom, 
pokrywki, kapsle i zakrętki, folię aluminiową 

 

Skoszoną trawę, opadłe owoce i liście, 
rozdrobnione gałęzie, popiół z kominka i grilla, 

muł i glony z oczka wodnego, odpady 
kuchenne (obierki po ziemniakach, fusy z kawy 
i herbaty, skorupki jajek), odchody zwierzęce 

Nie wrzucaj Nie wrzucaj Nie wrzucaj Nie wrzucaj 
Tapet, zabrudzonego i zatłuszczonego 

papieru, papieru z folią, pieluch i innych 
artykułów higienicznych, worków po 

cemencie, papieru faksowego i 
termicznego, papieru przebitkowego, 

opakowań  po sokach i kartonach 

Ceramiki, fajansu, porcelany i kryształów, szkła 
stołowego, szkła zbrojnego i żaroodpornego, szkła 

okularowego, szkła okiennego, szyb 
samochodowych, luster, luksferów (pustaki 

szklane), żarówek fluoroscencyjnych i neonowych. 

Opakowań po lekach, butelek i opakowań po 
olejach przemysłowych, styropianu i innych 

tworzyw piankowych, zabawek, sprzętu AGD, 
części samochodowych, opakowań (PCV) po 

kosmetykach, puszek po farbach, baterii, 
opakowań po aerozolach, lekach, środkach 

chwasto lub owadobójczych 
 

Folii, plastiku, szkła, metali, opadów 
higienicznych, popiołów, tekstyliów roślin 

porażonych chorobami grzybowymi, 
bakteryjnymi i wirusowymi ze względów 
fitosanitarnych, materiałów skażonych 

metalami ciężkimi, pozyskiwanych np. z okolic 
dróg o dużym nasileniu ruchu 

 

• zgniataj puste opakowania po puszkach, butelkach plastikowych  

• usuń zszywki, klamerki i inne metalowe lub plastikowe elementy z papieru  

• worki napełniaj do pełnej objętości, zawiązuj oraz wystawiaj przed posesję w dniu wywozu najpóźniej do godziny 7:00 


