
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
W GMINIE KONOPNICA 

Poprawna segregacja odpadów jest bardzo ważna! Mieszkańcy, którzy zgłosili w deklaracji 
selektywną zbiórkę odpadów są zobowiązani do prowadzenia zbiórki odpadów tzw. „frakcji suchej” 
 w workach oraz zmieszanych odpadów komunalnych tzw. „frakcji mokrej” w pojemniku.  

I.  Frakcja sucha (worek, który pozostawia firma): 
 

1) Papier i makulatura: gazety, książki, broszury reklamowe, zeszyty szkolne ale po oderwaniu 
lakierowanej okładki, katalogi, kartony i tektura, torebki z mąki i cukru, pudełka z proszku do 
prania, pudełka po mydle, biały i szary karton, tektura falista. 
Odpady z papieru i tektury powinny być pozbawione metalowych elementów i innych 
tworzyw np. płóciennych okładek, foliowych okienek itp.     

 
2) Szkło: szkło bezbarwne, zielone i brązowe, szklane opakowania po kosmetykach, butelki  

i słoiki. Należy pamiętać żeby nie tłuc szkła przed wrzuceniem.  Opakowania przed 
wrzuceniem należy pozbawić metalowych i plastikowych zakrętek. Jeżeli mamy większa ilość 
szkła lub opakowań szklanych to dobrze było by umieścić je w osobnym worku. 

 
3) Tworzywa sztuczne: puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach np. po 

wodzie mineralnej; plastikowe zakrętki, puste opakowania po kosmetykach np. po szamponie, 
żelu pod prysznic, balsamie; plastikowe opakowania po żywności np. po jogurtach, kubek po 
margarynie, opakowania po chemii gospodarczej np. butelka po płynie do płukania, po płynie 
do mycia naczyń; plastikowe koszyki i tacki po owocach, doniczki plastikowe, plastikowe 
opakowania oznaczone symbolami PET, HDPE, LDPE, PE, PP. 

 
4) Opakowania wielomateriałowe: opakowania po płynnej żywności tzw. tetrapaki np. 

opakowanie po mleku, soku; torebki po przyprawach i zupach w proszku, tubki z pasty do 
zębów.  

 
5) Metal:  puszki z blachy stalowej np. po konserwach, opakowania po aerozolach np. po 

dezodorancie, drobny złom żelazny np. zakrętki od słoików, garnki, kapsle z butelek; puszki 
po napojach, folia aluminiowa po czekoladzie. 

 
Przed wrzuceniem odpadu do frakcji suchej PAMIĘTAJ! 

• Opakowanie musi być pozbawione zawartości, a w żadnym wypadku nie może być z 
zawartością produktów spożywczych, 

• W miarę możliwości należy zgniatać opakowania, 
• Nie należy tłuc szkła.  

 
 
 
 
 
 

 



ZAWSZE SPRAWDZAJ znaki znajdujące się na opakowaniach: 
 

 

 
 
Znak opakowania nadającego się do 
recyklingu 

 

 
znak Zielony Punkt 

Świadczą o tym, iż opakowanie nadaje się do powtórnego użycia. Opakowania z takimi 
znakami zawsze należy wrzucać do frakcji suchej. 
 

Mieszkańcu jeżeli nie jesteś pewien, gdzie wyrzucić dany odpad to lepiej niech trafi on 
do pojemnika na zmieszane odpady komunalne a nie zanieczyści „frakcji suchej”! 
 

II.  Zmieszane odpady komunalne czyli tzw. „frakcja mokra”:   brudny lub zatłuszczony 
papier np. po pieczeniu ciasta, papier po maśle, tapety, rękaw o pieczeniu mięsa,  
lakierowany papier, ścinki papierowe, worki po cemencie, zużyte ręczniki papierowe i 
chusteczki higieniczne, pieluchy oraz art. higieniczne, opakowanie po oleju spożywczym, 
mokra folia po art. spożywczych, tacki styropianowe, naczynia jednorazowe, plastikowe 
sztućce, guma do żucia, porcelana, ceramika, bombki choinkowe, znicze, potłuczony 
kryształ, worki z odkurzacza, niedopałki z papierosów, zniszczone tekstylia  - te w dobry 
stanie należy oddać do kontenerów  ustawionych na terenie gminy, torebki, wkłady do 
długopisów, długopisy, ołówki, kredki, jednorazowe maszynki do golenia oraz żyletki, 
zapalniczki, szczoteczki do zębów, pluszowe maskotki, bilety, paragony fiskalne, papier 
kalkowy i techniczny, folia bąbelkowa, papierki po cukierkach, sznurki i paski 
polipropylenowe  itp. 

 
III.  Do pojemnika na „fakcje mokrą” nie wrzucamy!:  resztek owoców i jarzyn, fusów z 

kawy  
i herbaty, skorupek z jajek, pieczywa, resztek gotowanej żywności, zepsutej żywność bez 
opakowań, zwiędłych kwiatów oraz chwastów, skoszonej trawy, gałęzi, trocin i kory 
drzew.  
Są to odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz zielone , które w pierwszej 
kolejności powinny być zakompostowane na własnej nieruchomości a w przypadku braku 
kompostownika oddane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) 

 
PSZOK czynny w każdy poniedziałek w godzinach 900-1700 

 
PSZOK przyjmuje takie odpady jak: 
• odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metal), 
• odpady zielone, 
• odpady komunalne ulegające biodegradacji, 
• przeterminowane leki, 



• chemikalia, 
• zużyte baterie i akumulatory 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
• odpady wielkogabarytowe 
• odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie 

wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do 
starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany), 

• zużyte opony samochodowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. 
 


