
Prawidłowa segregacja śmieci 

Segregacja odpadów jest obowiązkowa: worek czarny służy do gromadzenia pozostałości po segregacji 

(oznaczony napisem ZMIESZANE). Powinien on być wolny od odpadów szklanych, metalowych, 

papierowych, tekturowych, z tworzyw sztucznych, biodegradowalnych, oraz tych, które należy oddawać 

do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

Wszystko to co da się wysegregować należy wrzucać do kolorowych worków: 

Oznaczenie 

i kolor worka 
WRZUCAMY 

worki ZIELONE 

z napisem SZKŁO 
butelki, słoiki, szklane opakowania po art. spożywczych 

worki NIEBIESKIE 

z napisem PAPIER 
gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, książki, karton, worki papierowe, tekturę 

worki ŻÓŁTE 

z napisem METALE, 

TWORZYWA 

SZTUCZNE 

I OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE 

opakowania plastikowe tzw. butelki PET, butelki po szamponach i środkach 

higienicznych, folie opakowaniową, torby plastikowe, kubki po jogurtach 

i margarynie oraz kartony po mleku, soku, śmietanie (tzw. tetrapak) puszki po napojach, 

puszki po konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle, stare patelnie 

i garnki 

worki BRĄZOWE 

z napisem BIO 

resztki żywności, obierki z owoców i warzyw, skorupki z jaj, łupinki z orzechów, fusy – 

wszystko wrzucone bezpośrednio do worka brązowego bez umieszczania tych odpadków 

w woreczkach i reklamówkach 

WORKI czarne z napisem 

ZMIESZANE 
pozostałości po sortowaniu 

 

W Gnojniku na terenie byłego SKR-u dwa razy w tygodniu działa PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych: sobota w godz. 8.00-12.00, oraz poniedziałek w godz. 12.45-16.45 (od 1 listopada do 

31 marca) w godz. 14.00-18.00 (od 1 kwietnia do 31 października) 

 

Mieszkańcy Gminy Gnojnik objęci systemem gospodarowania odpadami mogą przywieźć do PSZOK następujące 

rodzaje odpadów: 

 przeterminowane chemikalia – np. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe  

 świetlówki i żarówki, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 odpady zielone – tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki, nie zagnite i niesfermentowane, bez 

zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedzeniowych pochodzenia 

zwierzęcego, pozostałości po spaleniu.  

 odpady tekstylne, w tym ubrania, dywany, pościel, obuwie itp. 

 popiół, 

 przeterminowane leki, 

od stycznia 2021 r. 

 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (nie zmieszane: np. gruz, okna, płytki, 

panele, itp.) - limit do 1 m
3
 rocznie na gospodarstwo domowe 

 zużyte opony od samochodów osobowych, rowerów, wózków –limit do 5 szt. rocznie na gospodarstwo 

domowe, 

 makulatura (duże tekturowe pudła, kartony, książki, itp., które nie mieszczą się do niebieskiego worka), 

 od stycznia 2021 r. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. 

 

 



Przekazując odpady do PSZOK należy okazać dowód osobisty! 

Ww. odpady nie mogą być ze sobą pomieszane! 

 

PSZOK nie jest dostępny dla firm, osób z poza gminy, osób prowadzących działalność gospodarczą, 

rolniczą oraz instytucji (szkoły, przedszkola, parafie itp.) 

 

Obsługa PSZOK ma prawo odmowy przyjęcia odpadu, jeżeli jego ilość wskazuje na źródło pochodzenia inne niż 

gospodarstwo domowe osoby przekazującej lub jeżeli przywożone są odpady, które odbiera firma Dimarco! 

Oddający odpady powinien zapewnić sobie pomoc drugiej osoby przy rozładunku i przeniesieniu cięższych 

śmieci. Należy również mieć na uwadze, że przywieziony popiół należy własnoręcznie przeładować do 

wskazanego przez pracownika PSZOK kontenera. 

 

 

ZAPISY  NA PSZOK TEL. 146869600 wew. 41 

Podczas zapisu do PSZOK należy podać imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy oraz planowany do oddania 

rodzaj i ilość odpadu, mając na uwadze wprowadzone od stycznia 2021 r. limity 

 

 


