
 

ZASADY DZIAŁANIA GMINNEGO SYSTEMU 

ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW 

Odpady komunalne będą odbierane raz w miesiącu (kosz zielony i kosz z pokrywą w kolorze żółtym) i kwartalnie 
(kosz z pokrywą w kolorze pomarańczowym).  
Harmonogramy oraz zasady wywozu z dokładnymi terminami wywozu odpadów będą dostarczone mieszkańcom. 

 

ZASADY SEGREGACJI (selektywna zbiórka odpadów) 

KOSZ Z POKRYWĄ W KOLORZE ŻÓŁTYM                                                                           

Plastik, papier, metale                                                            

WRZUCAMY                                                                       NIE WRZUCAMY          
Opakowania typu PET (politereftalan etylenu)           Odpadów zawierających PVC 
Opakowania po chemii gospodarczej typu PE-LD i PE-HD (polietylen) Artykułów AGD i RTV           
Opakowania typu PP i PS (polipropylen i polistyren)                                      Zatłuszczonego papieru        
Opakowania z tworzyw sztucznych (po szamponach, płynach, jogurtach) Tekstyliów, odzieży 
Folie opakowaniowe, torebki i worki foliowe                                         Puszek po farbach, lakierach 
Opakowania aluminiowe, stalowe (puszki, folia aluminiowa)   Folii budowlanej  i odpadów budowlanych 
Złom żelazny, złom metali kolorowych  Artykułów higienicznych 
Kartoniki i kartony po sokach, napojach, mleku  Poeksploatacyjnych z samochodów  
Zeszyty, torebki papierowe, gazety, papier do pisania Styropianu, wapna, papy, gumy, betonu 
Rozdarte kartony, pudełka kartonowe i tektura falista Żarówek, świetlówek, baterii  

KOSZ Z POKRYWĄ W KOLORZE POMARAŃCZOWYM 

Szkło 

WRZUCAMY                                                                    NIE WRZUCAMY 
Czyste opakowania szklane                                                            Naczyń żaroodpornych, talerzy 
Opakowania szklane bez zawartości                                              Porcelany, fajansu 
Opakowania ze szkła bezbarwnego (butelki, słoiki, flakony)              Żarówek, świetlówek 
Opakowania ze szkła kolorowego (butelki, słoiki, flakony)                  Szkła okiennego, samochodowego, luster 
Opakowania ze szkła przezroczystego (butelki, słoiki, flakony)            Szkło nieprzezroczyste 
                                                                                                    Zniczy, doniczek 

Opakowania szklane zabrudzone, 
z zawartością 

KOSZ ZIELONY 

Odpady pozostałe po segregacji 

WRZUCAMY                                                                          NIE WRZUCAMY 
Wszystkie odpady pozostałe po wysegregowaniu (tzw. odpady mokre)   Gorącego popiołu i szlaki, żużla 
                                                                                                         Odpadów ogrodowych, skoszonej trawy,  
                                                                                                          liści i gałęzi 
 Gruzu, ziemi 
 Substancji toksycznych i wybuchowych 

 
Prawidłowo przygotowane opakowania do odbioru powinny być całkowicie opróżnione i zgniecione.    

PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) 

Punkt ten będzie się znajdował na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów w Skomlinie. 
Do PSZOK-u można będzie oddać odpady nie kwalifikujące się do żadnego z trzech koszy, tj.: odpady 
budowlane i rozbiórkowe (do 1m3), zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, opakowania po 
lekach, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, monitory, pralki, radia, drukarki, 
odkurzacze, lampy, żarówki, świetlówki), zużyte opony, odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, 
łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny).  
Dwa razy do roku (kwiecień, wrzesień) prowadzona będzie zbiórka odpadów gabarytowych (mebli, 
zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, opon i innych odpadów wielkogabarytowych). 
Przeterminowane leki oraz opakowania po lekach będą zbierane również w punkcie przy Urzędzie Gminy 
Mokrsko. 


