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Ważne informacje dot. GOSPODARKI
ODPADAMI W GMINIE RYTWIANY

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rytwiany!
W ostatnim czasie na terenie Gminy Rytwiany przeprowadzany jest cykl rutynowych kontroli jakości
segregacji śmieci przygotowywanych przez mieszkańców do odbioru. Spotykane nieprawidłowości
wskazują potrzebę przypomnienia zasad segregacji odpadów komunalnych w naszej gminie.
Każdy z mieszkańców odgrywa niezwykle istotną rolę w systemie gospodarki odpadami komunalnymi,
ponieważ segregacja odpadów „u źródła” stanowi kluczowy element sprawnego działania systemu.

Przypominamy!
co zaliczamy do komunalnych odpadów zmieszanych
(niesegregowanych) (worek czarny):
Odpady zmieszane pozostają po posortowaniu wszystkiego, co można ponownie wykorzystać.
Do pojemników/worków z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można
odzyskać, to czego nie udało się wyselekcjonować do worków kolorowych (z wyłączeniem odpadów
niebezpiecznych, które muszą być oddane na specjalną zbiórkę).

NALEŻY WRZUCAĆ
• zużyte artykuły higieny osobistej (jak ręczniki papierowe, wata, waciki, pieluchy, podpaski,
chusteczki higieniczne),
• zużyta odzież i obuwie,
• wilgotny, zabrudzony, zatłuszczony papier po artykułach spożywczych (olejach spożywczych,
lodach, mięsie, warzywach, maśle, smalcu, zużyty papier do pieczenia itp.),
• zmywaki kuchenne, gąbki
• styropianowe opakowania na żywność na wynos,
• odchody zwierząt domowych,
• butelki po oleju spożywczym, zatłuszczona folia,
• niedopałki papierosów, pędzle, pisaki i długopisy,
• guma, zapełnione worki do odkurzacza,
• potłuczone szkło, ceramika, porcelana, rozbite szyby, kryształy, lustra,
• zmiotki,
• resztki mięsa i kości zwierząt,

Prawidłowa segregacja
odpadów komunalnych w Gminie Rytwiany
tworzywa sztuczne i metale (ŻÓŁTY WOREK)
papier i tektura (NIEBIESKI WOREK)
szkło (ZIELONY WOREK)
odpady biodegradowalne (BRĄZOWY WOREK)
odpady zmieszane (CZARNY WOREK)

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

• odkręcone

• butelek

i zgniecione plastikowe
butelki po napojach
• opakowania po kosmetykach,
szamponach, płynach do mycia
naczyń,
• woreczki foliowe, torebki,
reklamówki,
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich
osobno w ramach akcji
dobroczynnych
• plastikowe opakowania po
produktach spożywczych (np. po
jogurtach, margarynie, śmietanie,
serkach)
• opakowania wielomateriałowe (np.
kartony po mleku i sokach)
• opakowania po środkach czystości
(np. proszkach do prania),
kosmetykach (np. szamponach,
paście do zębów) itp.
• plastikowe torby, worki,
reklamówki, inne folie
• aluminiowe puszki po napojach i
sokach np. piwo, pepsi itp.
• puszki po konserwach np. konserwy
rybne, mięsne, karma dla zwierząt
• folię aluminiową
• metale kolorowe
• kapsle, zakrętki od słoików
• drobny złom

i pojemników z zawartością
• plastikowych zabawek
• opakowań po środkach ochrony
roślin
• opakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych
• opakowań po olejach silnikowych
• części samochodowych
• zużytych baterii i akumulatorów
• puszek i pojemników po farbach i
lakierach
• zużytego sprzętu elektronicznego i
AGD

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

• opakowania

z papieru, karton,
tekturę (także falistą)
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki
• zeszyty, książki, katalogi
• papier pakowy
• torby i worki papierowe

• ręczników papierowych, zużytych

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

chusteczek higienicznych, pampersów i
innych art. higienicznych
• mokrego, zabrudzonego i tłustego
papieru,
• papieru powleczonego folią
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawozach,
cemencie i innych materiałach
budowlanych
• tapet
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań
z papieru i naczyń jednorazowych
• ubrań

• Butelki

i słoiki np. słoiki po
żywności, butelki po napojach
alkoholowych, sokach itp.)
• Szklane opakowania po
kosmetykach (jeżeli nie są wykonane
z trwale połączonych kilku
surowców)

• Szyb okiennych, samochodowych,

zbrojonych,
• Luster,
• Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu,
kryształów
• Szkła okularowego
• Szkła żaroodpornego
• Zniczy z zawartością wosku
• Żarówek i świetlówek
• Reflektorów
• Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach,
olejach silnikowych
• Monitorów i lamp telewizyjnych
• Termometrów i strzykawek

w przypadku nieposiadania możliwości zagospodarowania bioodpadów we
własnym zakresie np. na kompostowniku
Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

• odpadki

• jedzenia

warzywne i owocowe (w
tym obierki itp.)
• resztki jedzenia pochodzenia
roślinnego
• fusy z kawy i herbaty
• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, chwasty, liście,
kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno

( mięsa i kości zwierząt)
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF
• ziemi i kamieni
• innych odpadów komunalnych (w
tym niebezpiecznych)

Do worka/pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to,
czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów
niebezpiecznych.

Bioodpady do kompostownika zamiast brązowego worka
W miarę możliwości zachęcamy do zakładania w swoich ogrodach kompostowników, gdzie można
wyrzucać skoszoną trawę, opadnięte liście, gałązki z przycinanych krzewów, przekwitnięte i zwiędłe
kwiaty - wszystko to stanowi znakomity, naturalny nawóz dla roślin. Można również dorzucać roślinne
pozostałości z kuchni, obierki, skorupki jaj itp.
Wystarczy jedynie odpowiednio „przerobić” te odpady. Prawidłowo wykonany kompost ma strukturę
żyznej, czarnej ziemi, którą mieszamy z podłożem lub podsypujemy nim rośliny.
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