
ŻÓŁTY
–TWORZYWA SZTUCZNE–

WRZUCAMY:
 wielomateriałowe kartony po 

sokach, mleku;
 butelki plastikowe po 

napojach, środkach do 
prania, szamponach;

 plastikowe: nakrętki, worki;
 reklamówki;
 pojemniki po owocach, art. 

Sypkich, kubki (po śmietanie,
jogurtach, serkach, suche 
opakowania styropianowe po 
posiłkach);

 koperty z folią bąbelkową;
 folia opakowaniowa;
 przedmioty użytku 

codziennego z tworzyw 
sztucznych (obuwie, odzież, 
firany, zasłony);

 tubki po paście do zębów.

NIE WRZUCAMY:
 opakowań po nawozach;
 butelek po olejach 

silnikowych i płynach 
chłodniczych;

 tworzyw piankowych, 
silikonów, gum, styropianu; 

 sprzętu AGD i RTV;
 plastikowych zabawek jeżeli 

są wykonane z trwale 
połączonych kilku surowców.

UWAGI, WSKAZÓWKI:
 butelki po napojach, 

pojemniki muszą być puste i 
zgniecione bez zakrętek;

NIEBIESKI
– PAPIER–

WRZUCAMY:
 opakowania z papieru 

i tektury;
 gazety, czasopisma, katalogi 

i prospekty, ulotki, książki 
i zeszyty, papier szkolny;

 torby i  torebki papierowe;
 papier pakowy, kartony po 

produktach spożywczych;
 kartony po jajkach, pizzy;
 rurki po papierze toaletowym

i ręczniczkach.

NIE WRZUCAMY:
 opakowań tłustych 

i zabrudzonych (po maśle, 
margarynie itp.); 

 wielomateriałowych kartonów
po sokach, mleku;

 odpadów higienicznych 
(wacików, podpasek, pieluch 
itp.); 

 tapet, worków po cemencie, 
worków po środkach ochrony
roślin; 

 paragonów i rachunków na 
papierze samokopiującym, 
termicznym i faksowym;

 ubrań.

UWAGI, WSKAZÓWKI:
 należy usunąć elementy 

plastikowe (np. okładki, 
grzbiety itp.) i metalowe (np. 
zszywki, spinacze, klamerki 
itp.).

ZIELONY
– SZKŁO–

WRZUCAMY:
 butelki i słoiki po artykułach 

spożywczych;
 butelki po napojach 

alkoholowych;
 szklane opakowania po 

kosmetykach;
 inne szklane przedmioty 

wykonane z grubego szkła 
(flakony, pojemniki itp.);

 większe części zbitego szkła

NIE WRZUCAMY:
 porcelany,ceramiki, doniczek;
 płytek ceramicznych;
 ekranów i lamp 

telewizyjnych, szyb 
okiennych i samochodowych,
lamp neonowych, 
fluorescencyjnych, 
rtęciowych, żarówek;

 luster, szkieł okularowych, 
szkła żaroodpornego, 
reflektorów,

 szklane opakowania po 
kosmetykach (jeżeli są 
wykonane z trwale 
połączonych kilku surowców),

 opakowań po lekach, 
rozpuszczalnikach, olejach 
silnikowych,

 szyb okiennych i zbrojonych
UWAGI, WSKAZÓWKI:

 nie tłuczemy szkła przed 
wrzuceniem;

 wrzucamy opakowania puste,
bez zakrętek.

CZERWONY 
– METALE–

WRZUCAMY:
 puszki po napojach, 

konserwach bez resztek 
jedzenia;

 kapsle, drobny złom żelazny 
(np. gwoździe, śruby, garnki 
itp.);

 aluminium;
 folię aluminiową;
 kapsle, nakrętki od słoików;
 garnki, blachy do pieczenia;
 opakowania  po  aerozolach

(np.  dezodoranty,  lakier  do
włosów  bez  plastikowych
końcówek)

NIE WRZUCAMY:
 metali (jeżeli są wykonane 

z trwale połączonych kilku 
surowców);

 części samochodowych;
 zużytych baterii i akumulatorów;
 puszek i pojemników po 

farbach i lakierach, smarach;
 płyt CD, DVD;
 zużytego sprzętu 

elektronicznego i AGD;

BRĄZOWY
– KOMPOSTOWNIK–

WRZUCAMY:
 skoszoną trawę, liście, 

gałęzie, chwasty;
 fusy od herbaty i kawy;
 odpady organiczne (obierki, 

skorupki z jajek, resztki 
jedzenia, zepsute przetwory 
owoce/warzywa itp.).

NIE WRZUCAMY:
 płynnych resztek jedzenia;
 resztek wędlin, mięs, ryb, 

kości i ości,
 odchodów zwierzęcych,
 ziemi i kamieni
 popiołu z węgla kamiennego

      SZARY
 popiół od 1 października do 30 

kwietnia



CZARNY
– ZMIESZANE–

WRZUCAMY:
 pozostałe po sortowaniu odpady komunalne, których nie należy umieszczać w pojemnikach innego koloru;
 do worka z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, np.: 

 gąbki, szmatki, 
 kurz z odkurzacza,
 maszynki do golenia, 
 kości, 
 niedopałki papierosów, 
 odchody zwierząt, 
 paragony ze sklepu/bankomatu, 
 pergamin, 
 piasek, 
 plastikowe opakowania po tłuszczu, 
 porcelana, fajans, zabawki
 produkty higieniczne (pieluchy, patyczki higieniczne, bandaże, podpaski, tampony. wata),
 torebki po herbacie,
 włosy sierść, pióra,
 zatłuszczony papier,
 zbite naczynia, szklanki, kieliszki, (większe części można wrzuć do zielonego worka)
 zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne 
 żwirek czy trociny z kuwet dla zwierząt

NIE WRZUCAMY:
 zużytych mebli i odpadów wielkogabarytowych; 
 przeterminowanych leków; 
 odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 termometrów i innych przedmiotów zawierających rtęć; 
 żarówek, świetlówek, resztek farb, rozpuszczalników; 
 zużytego sprzętu elektronicznego RTV i AGD; 
 puszek po farbach, klejach, żywicach; 
 opon. 



Do  Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych właściciele  nieruchomości  zamieszkałych  mogą  przekazywać  we  własnym zakresie,
następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:

1) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło,
2) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
3) bioodpady,
4) odpady niebezpieczne,
5) przeterminowane leki i chemikalia,
6) odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w

formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 0,5m3

11) zużyte opony samochodów osobowych w ilości 4 sztuk rocznie
12) tekstylia i odzież,
13) popiół.

Harmonogram odbioru odpadów przez PSZOK w Rzepienniku Biskupim 2020 r.: 23 stycznia, 20 lutego, 20 marca, 22 kwietnia, 21 maja, 22 czerwca, 22
lipca, 21 sierpnia, 21 września, 21 października, 23 listopada, 21 grudnia 

Szczegłówych infromacji w tym zakresie uzyskać można bezpośrednio:
 pod nr tel. 14/65 35 527
 Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski pok. nr 3 w godz. 7.30 do 15.30

 e-mail: rzepiennik@rzepiennik.pl


