ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Przypominamy, iż na terenie Gminy Włodawa segregacja odpadów komunalnych na
5 frakcji jest obowiązkowa. W przypadku jej niedopełnienia decyzją z urzędu naliczona będzie
podwyższona opłata, która w zależności od podjętej uchwały opiewa od dwu do czterokrotności
stawki podstawowej.
Zachęcamy również do zapoznania się z platformą internetową Ministerstwa Klimatu
i Środowiska „Nasze Śmieci”. Znajdziecie tam Państwo nie tylko informacje jak segregować
odpady, ale również szereg wiadomości na temat recyklingu, systemu gospodarowania odpadami
i wiele innych. Link do strony https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – WOREK ŻÓŁTY:
etykieta na pojemnik do pobrania ↓
https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/dla_gmin/2020/Naklejka_metal_tworzywa_sztuczne.pdf





























agrafki,
butelki plastikowe po napojach,
butelki po chemii gospodarczej,
butelki dziecięce plastikowe,
celofan,
deski do krojenia plastikowe,
długopisy plastikowe/metalowe,
doniczki z tworzyw sztucznych,
folie aluminiowe,
folie zwykłe, folie bąbelkowe, strecz, folie (koszulki) na dokumenty, skoroszyty plastikowe,
gąbki,
garnki i naczynia metalowe,
grille stalowe,
gwoździe, śruby, wkręty,
kapsle/nakrętki od butelek, zakrętki słoików,
kartony po soczkach, sokach, kartony po mleku,
koszyczki/siatki na warzywa i owoce,
koszyczki po kostkach WC,
materace dmuchane,
naczynia/sztućce jednorazowe z plastiku,
opakowania po chipsach, cukierkach, słodyczach, musach owocowych,
opakowania po dezodorantach, szamponach, płynach do mycia,
płyty gramofonowe, winylowe, CD, DVD,
puszki aluminiowe po napojach, konserwach, owocach, karmach, pastach do butów,
reklamówki/torby plastikowe na zakupy, worki foliowe,
tubki po pastach do zębów,
opakowania po proszkach do prania (z tworzywa sztucznego).

PAPIER I TEKTURA – WOREK NIEBIESKI:
etykieta na pojemnik do pobrania ↓
https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/dla_gmin/2020/Naklejka_papier.pdf













gazety, zeszyty, książki,
kartony i opakowania kartonowe w tym niezatłuszczone opakowania po pizzy,
tektura,
katalogi, prospekty, ulotki,
koperty w tym koperty z okienkiem,
koszyczki na jajka/owoce/ warzywa (papierowe),
kubki papierowe po kawie,
papier listowy, papier do drukarek, papier opakowaniowy (szary),
rolki po papierach i ręcznikach papierowych,
słomki papierowe po napojach,
torby na zakupy papierowe.

SZKŁO - WOREK ZIELONY:
etykieta na pojemnik do pobrania ↓
https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/dla_gmin/2020/Naklejka_szko.pdf





słoiki,
szklane opakowania po kosmetykach,
szklane butelki po napojach (w tym alkoholowych).

BIOODPADY - WOREK BRĄZOWY:
etykieta na pojemnik do pobrania ↓
https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/dla_gmin/2020/Naklejka_bio.pdf













chwasty, rośliny, zioła,
fusy po kawie i herbacie,
drobne gałęzie drzew i krzewów,
gleba, ziemia z doniczek,
igliwie, liście, trawa,
obierki z owoców i warzyw,
kora drzew, trociny,
kwiaty cięte i wiązanki,
kwiaty doniczkowe (bez doniczek),
słoma i siano,
warzywa gotowane i surowe.

POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI – WOREK CZARNY:
etykieta na pojemnik do pobrania ↓
https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/dla_gmin/2021/Naklejka-pojemnik-Zmieszane_zm.pdf




























art. higieniczne (waciki, patyczki do uszu, pampersy, podpaski, chusteczki
higieniczne/nawilżające, ręczniki papierowe, serwetki papierowe, maszynki do golenia,
pumeksy, itp.),
bandaże, wata, plastry,
bawełniane torby na zakupy,
blistry po tabletkach (puste),
ceramika, kamionka, fajans, naczynia żaroodporne,
ceraty,
doniczki ceramiczne,
flamastry, pisaki, kredki,
kości, mięso, ryby, gumy do żucia,
kwiaty sztuczne,
lustra (małe),
niedopałki papierosów,
odchody zwierząt domowych, sierść, podściółki dla zwierząt,
odzież, obuwie, resztki tkanin, skórzane paski, filc w małych kawałkach,
papier brudny/zatłuszczony,
paragony,
rękawice gumowe i z dzianiny,
smoczki dziecięce,
soczewki kontaktowe,
szczotki do włosów, szczoteczki do zębów,
sznurki drobne,
świece,
taśma klejąca,
worki z odkurzacza,
zapalniczki (puste).

