
 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY – 
Gmina Liniewo 

Segregujesz- 
płacisz mniej!!!  

Prawidłowa segregacja jest wtedy, gdy 
odpady zmieszane stanowi ą nie wi ęcej ni ż 30 

% objętości wszystkich wytworzonych na 
nieruchomo ści odpadów.  

 
Do worka w kolorze żółtym (oznaczonym napisem TWORZYWA 
SZTUCZNE) wrzucamy m.in.: 

 
− butelki po napojach, 
− opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. 

szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),  
− opakowania po produktach spożywczych,  
− plastikowe zakrętki,  
− plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,  
− plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,  
− styropian,  puszki po napojach i sokach,  
− puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),  
− złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, 

zakrętki słoików i innych pojemników,  
− folia aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach – 

wielomateriałowe odpady opakowaniowe. 
UWAGA: Do tego pojemnika wrzucamy także metale. 
 
Nie powinno si ę wrzuca ć do tworzyw sztucznych i metali 
następuj ących odpadów:  

 
− strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, 
− odpady budowlane i rozbiórkowe,  
− nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i 

olejach,  
− zużyte baterie i akumulatory,  
− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady 

komunalne (w tym niebezpieczne).  
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka. 

 
Do worka w kolorze zielonym (oznaczonym napisem SZK ŁO) wrzucamy 
m.in.: 

 
− butelki, słoiki szklane po napojach i żywności; 
− butelki po napojach alkoholowych,  
− szklane opakowania po kosmetykach.  

   
Nie powinno si ę wrzuca ć do szkła nast ępujących odpadów: 
 

− szkło stołowe – żaroodporne, 
− ceramika, doniczki,  
− znicze z zawartością wosku,  żarówki i świetlówki,  
− szkło kryształowe,  reflektory,  
− nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,  
− termometry i strzykawki,  
− monitory i lampy telewizyjne,  
− szyby okienne, zbrojone, szyby samochodowe, lustra i witraże, fajans, 

porcelana, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne),  
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się 
nie tłuc szkła.  

 

 
Do worka w kolorze niebieskim (oznaczonym napisem P APIER) 
wrzucamy m.in.: 

 
− opakowania z papieru lub tektury, 
− gazety i czasopisma,  
− katalogi, prospekty, foldery,  
− papier szkolny i biurowy,  
− książki i zeszyty,  
− torebki papierowe,  
− papier pakowy.  

 
Nie powinno si ę wrzuca ć do papieru nast ępuj ących 
odpadów: 
 

− papier powlekany folią i kalka, 
− kartony po mleku i napojach,  
− pieluchy jednorazowe i podpaski,  
− pampersy i podkładki,  
− worki po nawozach, cemencie i innych materiałach 

budowlanych,  
− tapety,  
− inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 
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UWAGA:  
Właściciele nieruchomości z terenu gminy Liniewo muszą do dnia 10-12-2016 
złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Pamiętaj nie musisz wycofywać złożonej deklaracji do ZGW 
Wierzyca- wygasa ona z dniem 31-12-2016r. 
W ramach opłaty nie są odbierane: 
- azbest, papa 
-odpady nieoznaczone niemożliwe do zidentyfikowania,  
-odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe.  
Urząd Gminy Liniewo dostarczy mieszkańcom pojemniki o pojemności 240 ltr. 
na odpady zmieszane i bio ( popiół ) oraz stelaże do zbierania odpadów 
segregowanych. 

 



 

 

WARTO WIEDZIEĆ ! Zamiast do lasu o zmroku, w dzie ń 
zawieź odpady do PSZOK-u.  

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY – 
Gmina Liniewo  

 
Do pojemnika w kolorze br ązowym (oznaczone napisem 
BIO/POPIÓŁ) na odpady „zielone” - ro ślinne ulegaj ące 
biodegradacji wrzucamy m.in.:  

− gałęzie drzew i krzewów, 
− liście, kwiaty i skoszona trawa, 
− trociny i kora drzew, 
− owoce, warzywa itp. 

 
Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielonych” - roślinnych 
następujących odpadów: 

 
− kości zwierząt, 
− mięso i padlina zwierząt, 
− olej jadalny, 
− drewno impregnowane, 
− płyty wiórowe i MDF, 
− leki, 
− odchody zwierząt, 
− popiół z węgla kamiennego (w sezonie letnim), 
− inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 

 
 
UWAGA: pojemnik na BIO w okresie zimowym tj. od dnia 16 
października do 14 kwietnia przeznaczony będzie do zbierania 
popiołu. 

 
 
 

 
Do pojemnika w kolorze czarnym (oznaczone napisem Z MIESZANE) 
na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne wrzu camy m.in.: 

− odpady z tworzyw sztucznych i szkła, które nie są 
opakowaniami, 

− pieluchy jednorazowe, 
− foliowane i lakierowane katalogi, 
− odpady kuchenne frakcji stałej pochodzenia zwierzęcego np. 

kości, resztki mięsa, 
− ceramika. 

 
Nie powinno się wrzucać: 
 

− surowców, 
− odpadów niebezpiecznych, 
− elektrośmieci, 
− odpadów medycznych, 
− odpadów z rozbiórek i remontów. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Odpady, które b ędzie mo żna przekaza ć do PSZOK-u to:  

− odpady remontowe i budowlane (tj. gruz, kafelki, stare okna, itp.), 
− odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, 

dywany itp.),  
− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, 

telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.),  
− zużyte baterie i akumulatory,  
− przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.,  
− opony,  
− odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości 

farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do 
chłodnic, itp.). 
 

Odpady niebezpieczne – są to odpady tzw. niebezpieczne powstające 
w gospodarstwach domowych, do których należy zaliczyć takie odpady 
jak: świetlówki, rtęciówki, baterie, akumulatory, paliwa, oleje silnikowe, 
hydrauliczne, itp., smary, filtry olejowe, paliwowe i powietrzne, 
detergenty, kwasy, alkalia, lekarstwa, środki ochrony roślin, 
rozpuszczalniki, farby, lakiery, a także opakowania po tych preparatach 
itp. 
 
Odpady wielkogabarytowe  – są to takie odpady jak: meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoje rozmiary i masę, 
nie mogą być umieszczone w pojemnikach, do których należy zaliczyć 
takie odpady jak: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, 
materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, opony, itp. 
 
Odpady elektryczne i elektroniczne – są to takie odpady jak: sprzęt 
AGD – artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i 
telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, 
narzędzia elektryczne, urządzenia pomiarowe, itp. 
 
Odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe  – są to takie odpady, 
które powstają podczas drobnych remontów, budów i rozbiórek (np. 
wykonywanych systemem gospodarczym), do których należy zaliczyć 
takie odpady jak: okna, drzwi, panele, deski, gruz, styropian budowlany, 
materiały budowlane, aparatura sanitarno-grzewcza itp. 

 


