
PLASTIK,  METAL, 
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 
metal (pojemnik/worek w kolorze żółtym) 
 
 
- jednorazowe butelki po napojach typu PET, 
- butelki po detergentach, kosmetykach i środkach 
myjących (mydła, szampony, płyny do płukania lub 
zmywania), 
- plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po 
jogurtach, owocach, śmietanie, margarynie), 
- folie i torebki z tworzyw sztucznych, 
- czyste kanistry lub wiadra ( mogą to być także puste 
i oczyszczone wiadra po farbie) 
- kartony po napojach (Tetra Pak - soku, mleku) 
- puszki aluminiowe po napojach gazowanych i 
niegazowanych, 
- puszki po konserwach i innych produktach 
spożywczych, 
- opakowania po dezodorantach, lakierach do włosów 
– zakrętki od słoików, 
- pokrywki, blachy do pieczenia ciast, 
- folie aluminiowe, 

Ważne! 
 

Przed wrzuceniem odpadów z metali czy plastiku do 
pojemnika należy zadbać aby: 
- opróżnić ich zawartość, 
- jeśli to możliwe opakowanie zgnieść przed 
wyrzuceniem. 
- duże odpady, które nie zmieszczą się do pojemnika 
na metale odnieść do skupu metali kolorowych lub 
punktu selektywnej zbiórki odpadów. 
- opakowanie lub folię zgnieść lub złożyć w taki 
sposób żeby zajmowały jak najmniej miejsca 
 
 
 
 
 
 
 

PAPIER (papier, tektura, opakowania 
kartonowe)  
(pojemnik/worek w kolorze niebieskim) 
 

- czasopisma, gazety, ulotki, prospekty, 

- zeszyty, notatniki, koperty, książki, 

- tektura, karton, worki i torby papierowe, 

- wizytówki, etykiety, papier ksero, papier z 

notatkami, 

- tekturowe talerzyki i papierowe kubki jednorazowe, 

Ważne! 

Przed wrzuceniem makulatury do pojemnika, należy 

zadbać aby: 

- usunąć części, które nie są z papieru (resztki 

pożywienia, zszywki, taśmę klejącą z kartonu, naklejki, 

foliowe okienka i folie pęcherzykowe z kopert, 

sznurki, tasiemki), 

- papier lub karton złożyć lub zgnieść tak żeby 

zajmował jak najmniej miejsca. 

 

SZKŁO (szkło białe i  kolorowe)  
 (pojemnik/worek w kolorze zielonym)  
 
- butelki szklane po napojach 
- słoiki i inne opakowania szklane 
 

Ważne! 
 
Przed wrzuceniem odpadów szklanych do pojemnika 
należy zadbać aby: 
- opróżnić opakowania szklane oraz usunąć zakrętki, 
kapsle, korki i inne części nie wykonane ze szkła, 
 
 
 
 
 

ODPADY ZMIES ZANE  

(tzn.  wszystko co nie jest zbierane 
oddzielnie jako wartościowy lub 
szkodliwy materiał,  wyrzucaj do  
pojemnika na odpady zmieszane którym 
może być dotychczas stosowany kubeł)  
 
- kurz po zamiataniu, worki do odkurzacza 
- artykuły higieny ( wata, pieluchy, podpaski), 
- szmaty, gąbki, ścierki do okien, 
- zgaszone niedopałki papierosa, 
- zapalniczki jednorazowe, 
- żwir dla kota, piasek dla ptaków, 
- ogarki świec, 
- guma, dętki 
- segregatory, 
- zwykłe żarówki (bez energooszczędnych) 
- chusteczki jednorazowe, 
- papier zatłuszczony lub zabrudzony żywnością, 
- naczynia żaroodporne, kieliszki, kryształy, 
- porcelana (kubki, doniczki, talerze), 
- mięso, kości, 
- popiół 
 
 

BIO O DPADY  

(tzn.  odpady, które można przerobić na 
kompost ( jeżeli  nie  kompostujesz ich 
samodzielnie),  pojemnika w kolorze 
brązowym, przeznaczonego typowo na  
tego typu odpady.  
 
- owoce, warzywa, sałata, skórki owoców , 
- papierowe filtry do kawy, fusy, 
- papierowe woreczki po herbacie, 
- skorupki jajek, 
- resztki jedzenia pozostałe po posiłku, 
- ścięta trawa, mech, 
- rozdrobnione gałązki, resztki roślin 
 
 
 
 



PUNKT SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH (PSZOK) 

1. ODPADY  WIELKOGABARYTOWE ( np.: stoły, szafy, krzesła, sofy, 
dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, sieci na pranie, rowery, 
zabawki dużych rozmiarów,  wanny, umywalki, muszle toaletowe lub 
spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, itp.) 
2. ELEKTROODPADY(czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są 
nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, 
telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt 
audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na 
prąd lub na baterie.) 
3. PRZETRMINOWANE LEKI, 
4. ODZIEŻ I TEKSTYLIA, 
5. DROBNE ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE (styropian,  gruz 
ceglany, ceramiczny i betonowy, elementy ceramiki takie jak np. 
płytki, armatura sanitarna, instalacje metalowe i winidurowe 
(polimeryczne (termoplastyczne) tworzywo sztuczne), wanny, 
armatura, przewody wodociągowe i kanalizacyjne, odpady z drewna, 
szkła i tworzyw sztucznych (futryny, drzwi, okna, szkło okienne, 
lustra, posadzki, boazeria, stal zbrojeniowa, gleba  i grunt z 
wykopów.) 
6. POZOSTAŁE ODPADY W TYM : 
- filtry oleju, zużyty olej, środki do pielęgnacji samochodów, płyn 
hamulcowy, środki do dezynfekcji, farby, lakiery, odplamiacze do 
tkanin, płyny fotograficzne, środki do pielęgnacji drewna, 
rozpuszczalniki, termometry rtęciowe, środki czystości, środki 
ochrony roślin, bejce, wyschnięte farby, wyschnięte pędzle, filmy, 
zdjęcia, pojemniki z farbą, naboje do drukarek, tonery, płyty CD, 
opakowania metalowe, substancje szkodliwe,  gwoździe, śrubki, 
wkręty czy wiertła, itp. 
 
Wszystkie rodzaje odpadów wymienione w punktach od 1 do 6 będzie 
można oddać bezpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
zlokalizowanego na terenie gminy. 
 
 
 

UWAGA!! 
Przeprowadzając remont budynków i mieszkań z odpadów 
budowlanych należy wydzielić odpady zawierające: 

 zawierające azbest (rury i płyty azbestowe, eternit) – będące 
szczególnie niebezpieczne dla środowiska, 

 poszycia dachowe (smoły i produkty smołowe np.: papę), 

 wełna mineralna. 
Odpady te wymagają specjalnej technologii unieszkodliwienia 
 
 
 
 
 

 

WSZELKIE DODATKOWE INFORMACJE 
UZYSKAJĄ  PAŃSTWO W URZĘDZIE 

MIEJSKIM W ALWERNI 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ul. Z. Gęsikowskiego 7  
 III piętro - pokój nr 314  

tel. 12 283-11-15 wew. 341 
 
 
 

lub na stronach internetowych 
www.alwernia.pl 

www.mos.gov.pl   w zakładce nasze smieci.pl 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo! 
 

                     W związku z nowelizacją przez Sejm RP ustawy 

„o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, 

na gminny zostały nałożone nowe obowiązki w zakresie 

gospodarki odpadami. W myśl ustawy, gmina ma 

obowiązek odbioru odpadów komunalnych  

od mieszkańców za opłatą ustaloną przez Radę Miejską.  

System ma się samofinansować co oznacza, że gmina nie 

może na odpadach zarabiać, ani nie powinna do nich 

dopłacać. 

Uchwałą Rady Miejskiej w Alwerni,  koszt selektywnej 

zbiórki odpadów od jednego mieszkańca w naszej gminie 

wynosi 7,50 zł, a za śmieci niesegregowane – 15 zł od 

osoby na miesiąc.   

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciąży  

na  właścicielu nieruchomości. Deklarację można składać 

osobiście lub listownie do Urzędu Miejskiego w Alwerni 

lub u sołtysów. W przypadku mieszkańców bloków, 

deklarację należy złożyc do Przewodniczących Wspólnot, 

Zarządu Spółdzielni lub administratora (SOC-AL.). 

Druki deklaracji dostępne są w budynku Urzędu 

Miejskiego w Alwerni, ul. Gęsikowskiego 7, 

 (I piętro, Biuro Obsługi Klienta), u sołtysów lub  

na stronie internetowej http://www.alwernia.pl/ 

 

Nowy system gospodarowania odpadami obowiązywał 
będzie na terenie Gminy Alwernia od 1 lipca 2013r.  

 

Pierwszą deklarację należy złożyć 
ostatecznie w terminie do dnia 

 29 marca 2013 roku !!! 
 

http://portalwiedzy.onet.pl/62481,,,,termoplasty,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/56554,,,,tworzywa_sztuczne,haslo.html
http://www.alwernia.pl/
http://www.mos.gov.pl/
http://www.alwernia.pl/
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Alwernia/Wprowadzenie/www.alwernia.pl

