
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Papier 
Szkło białe  
i kolorowe 

Plastik i Opakowania 
wielomateriałowe  

tetra pak  

Odpady ulegaj ące 
biodegradacji (zielone  

i bioodpady)  

Odpady 
zmieszane 

gazety, ksi ążki, katalogi, 
zeszyty, papierowe torby  
i worki, papier szkolny, 
biurowy, kartony  
i tektur ę oraz zrobione  
z nich opakowania, ścinki 
drukarskie  
 

Wyrzucamy: 

Nie wyrzucamy: 

Uwaga: 

zużytych art. higieniczno -
sanitarnych np. 
pampersów, chusteczek 
higienicznych, wacików, 
pałeczek higienicznych, 
worków po wapnie, 
cemencie, gipsie, 
styropianie, ubra ń. 
 

przed wrzuceniem 
papieru do pojemnika 
usuń wszystkie zszywki, 
klamerki czy inne 
elementy metalowe lub 
plastikowe; jedna tona 
makulatury pozwala 
ochroni ć przed ścięciem, 
aż 17 drzew. 

butelki i słoiki szklane po 
napojach i żywno ści, 
butelki po napojach 
alkoholowych, szklane 
opakowania po 
kosmetykach. 

Nie wyrzucamy: 

porcelany i ceramiki, 
doniczek, żarówek, lamp 
neonowych, 
fluorescencyjnych  
i rt ęciowych, reflektorów, 
izolatorów, szkła 
stołowego, okularowego, 
żaroodpornego, fajansu, 
ekranów i lamp 
telewizyjnych, luster, 
luksferów, szyb 
samochodowych  
i okiennych, zakr ętek, 
kapsli i korków. 

Uwaga: 

zadbaj o czysto ść szkła  
i nie tłucz go przed 
wrzuceniem do 
pojemnika. 

Wyrzucamy: Wyrzucamy: Wyrzucamy : 
puste i zgniecione butelki 
plastikowe po napojach (np. 
typu PET), puste butelki 
plastikowe po kosmetykach  
i środkach czysto ści, 
plastikowe opakowania po 
żywno ści (np. po jogurtach, 
serkach, kefirach, 
margarynach), plastikowe 
zakrętki, foli ę i torebki  
z tworzyw sztucznych, worki, 
koszyczki po owocach, 
doniczki, wiadra, miski, 
plastikowe pojemniki, 
plastikowe zabawki. 

 Nie wyrzucamy: 

styropianu, opakowa ń po 
olejach spo żywczych  
i silnikowych, cz ęści 
samochodowych, 
jednorazowych naczy ń, 
obudowy sprz ętu AGD i RTV. 
 

Uwaga: 

opakowania po żywno ści, 
które uległy zabrudzeniu 
należy umy ć. 

Wyrzucamy: 

resztki warzyw, owoców, 
obierki, pieczywa, fusy po 
kawie i herbacie, skorupki 
jaj, zwi ędłe ro śliny i kwiaty, 
skoszon ą traw ę, opadłe 
liście, fragmenty gał ęzi 
pochodz ące z przydomowej 
przycinki drzew, 
opakowania ulegaj ące 
biodegradacji. 

Nie wyrzucamy: 

resztek przetworzonej 
żywno ści np. resztek  
z obiadu, ko ści, mi ęsa, 
tłuszczów, chwastów  
i chorych ro ślin, odchodów 
zwierz ęcych, piasku, 
kamieni. 

Uwaga: 

ok. 50% odpadów  
w gospodarstwie domowym 
stanowi ą odpady ulegaj ące 
biodegradacji. 

opakowań metalowych po 
produktach, puszek, 
konserw, odpadów 
podlegaj ących 
segregacji, odpadów 
poremontowych. 

Nie wyrzucamy: 

wszystkie pozostałe 
odpady, które nie podlegaj ą 
segregacji odbierane  
z posesji lub w PSZOK np. 
zabrudzone papiery, popiół, 
żużel, zużyte artykuły 
higieniczno-sanitarne  
(w tym pampersy), resztki 
przetworzonej żywno ści 
(resztki posiłków), ko ści, 
mięsa, przeterminowan ą 
żywno ść, śmieci uliczne, 
dezodoranty, ubrania, buty 
(chyba, że nadaj ą się do 
oddania do punktu PCK).  

Uwaga: 

ograni czaj ilo ść 
produkowanych śmieci;  
czy wiesz , że rocznie 
wytwarzasz ok. 320 kg 
śmieci ? 

Wyrzucamy: 

wszelkiego rodzaju 
opakowania i papiery 
dodatkowo foliowane 
np. kartony po mleku, 
śmietanie, kefirze, 
maślance, sokach  
i napojach. 

Nie wyrzucamy: 

opakowa ń plastikowych  
i szklanych. 

Uwaga: 

opakowania tetra pak 
np. po mleku, ma ślance 
należy wypłuka ć. 

W zabudowie wielorodzinnej zbieramy odpady do pojem ników: 

Segregacja odpadó w w Gminie Głubczyce:  

W zabudowie jednorodzinnej zbieramy odpady: do worków ! do pojemników! 



Więcej informacji można uzyskać:  
w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce  

 pod numerem tel. +48 (77) 485-30-21 wew. 231 
oraz na stronie internetowej: www.glubczyce.pl (utrzymanie czystości i porządku w gminie) 

 

Ze strumienia odpadów komunalnych nale ży wydzieli ć równie ż: 

Wyrzucamy: 

Odpady 
budowlane 

Do czego zbieramy: 

Gdzie oddajemy: 

odpady przekazujemy do 
punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych przy  
ul. Pocztowej 8. 

Wyrzucamy: 

przeterminowane leki, niezu żyte 
tabletki, syropy, saszetki, 
zawiesiny, ampułki itd. 

Do czego zbieramy: 

do specjalnie oznakowanych 
pojemników.  

przeterminowane leki oddajemy 
w aptekach na terenie gminy 
Głubczyce lub punkcie 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych przy  
ul. Pocztowej 8. 

Gdzie oddajemy: 

Wyrzucamy: 

puszki z niewykorzystanymi 
farbami i lakierami, 
rozpuszczalniki i rozcie ńczalniki, 
zużyte opony, akumulatory 
samochodowe, zepsute narz ędzia 
elektryczne, elektronika u żytkowa 
i sprz ęt AGD, żarówki, świetlówki, 
odpady metalowe, puste puszki, 
opakowania metalowe po 
produktach, opakowania po 
środkach ochrony ro ślin. 

Gdzie oddajemy: 

powy ższe odpady przekazujemy 
do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych przy  
ul. Pocztowej 8. 

Chemikalia, 
akumulatory, opony, 

sprz ęt elektryczny  
i elektroniczny, metale 

Wyrzucamy: 

baterie i akumulatory słu żące do 
zasilania ró żnych urz ądzeń 
elektronicznych.  
  

do specjalnie oznakowanych 
pojemników . 

baterie wrzucamy do 
pojemników znajduj ących si ę  
w szkołach, przedszkolach, 
placówkach handlowych, 
urzędach administracji 
publicznej, do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych przy  
ul. Pocztowej 8.  

Gdzie oddajemy: 

Przeterminowane 
leki 

Odpady 
wielkogabarytowe 

szafy, tapczany, łó żka, 
komody, sofy, biblioteczki, 
szafki kuchenne i łazienkowe, 
stoły, krzesła, fotele, dywany, 
biurka, regały, du ży sprz ęt 
elektryczny i elektroniczny 
np. lodówki. 

Wyrzucamy: 

Gdzie oddajemy: 
Do czego zbieramy: 

Jeśli masz tylko tak ą możliwo ść, to staraj si ę kompostowa ć odpady ulegaj ące biodegradacji w przydomowych kompostownikach.  
NIE OBAWIAJ SI Ę NOWOŚCI - PRZEKONASZ SIĘ, ŻE NIEWIELKI WYSIŁEK ZAPEWNI NAM RADO ŚĆ ŻYCIA W EKOLOGICZNYM ŚRODOWISKU  

KATALOG ODPADÓW NIE JEST KATALOGIEM ZAMKNI ĘTYM   
 

odpady nale ży gromadzi ć  
w specjalistycznych 
pojemnikach, kontenerach, 
workach uniemo żliwiaj ących 
pylenie. 

Zużyte baterie  
i akumulatory 

małogabarytowe 

należy wystawia ć je przed 
posesje bez umieszczania ich  
w workach 1 x w miesi ącu  
w terminach wyznaczonych 
harmonogramem lub 
przekazywa ć do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych przy  
ul. Pocztowej 8. 
 

odpady pochodz ące z drobnych 
robót np. remontów, budów i 
rozbiórek wykonanych 
samodzielnie, co do których nie 
trzeba uzyska ć pozwole ń na 
budow ę lub rozbiórk ę, zgłosze ń  
o zamiarze przyst ąpienia do 
wykonania robót budowlanych 
lub rozbiórkowych, nie 
wymagaj ących pozwolenia na 
budow ę. 


