
 

Szanowni  Mieszkańcy ! 

 

Mając na uwadze 

Gospodarkę  Odpadami  

Komunalnymi Gminy 

Nowogrodziec  

przypominam o kilku 

zasadach ich segregacji: 

 

1. Na obszarach zabudowy 

jednorodzinnej 

segregacja prowadzona 

jest w oznakowanych 

workach, 

przeznaczonych na 

poszczególną frakcję 

odpadu:  

a) papier – niebieski,  

b) metale i tworzywa 

sztuczne – żółty,  

c) szkło – zielony,  

d) bioodpady – 

kompostowane w 

przydomowym 

kompostowniku, 

bądź umieszczane       

w specjalnym 

pojemniku na 

bioodpady w kolorze 

brązowym.   

Zawiązane worki 

wystawiamy zgodnie z 

harmonogramem odbioru. 

W przypadku braku pustych 

worków odpady można 

umieścić w innych workach 

na odpady komunalne  

w innym kolorze, za 

wyjątkiem koloru czarnego. 

 

2. Na obszarach zabudowy 

wielorodzinnej i 

śródmiejskiej segregacja 

prowadzona jest  

w pojemnikach 

przeznaczonych na 

poszczególne frakcje:  

a) papier – niebieski,  

b) metale i tworzywa 

sztuczne – żółty,  

c) szkło – zielony,  

d) bioodpady  - 

brązowy lub 

blaszany pojemnik 

oznaczony 

„Bioodpady” .  

Odpady wrzucamy  przez 

otwory w pojemnikach, nie 

pozostawiamy worków z 

odpadami obok 

pojemników. 

 

Pamiętajmy, że 

porządek i czystość w 

Naszej Gminie zależy od 

każdego z nas. 

 

 

Ponadto 

informuję, że  od dnia 

1 stycznia 2019 r. 

obowiązują nowe 

indywidualne numery 

rachunków 

bankowych do wpłat. 

 

Zawiadomienia o zmianie 

dotychczasowych numerów 

rachunków bankowych 

zostaną do Państwa wysłane 

pocztą. 

 

WRZUCAMY: 

gazety, katalogi; 

czasopisma; 

książki i zeszyty; 

papier biurowy; 

torebki papierowe; 

kartonowe i tekturowe 

       pudełka; 

 

 

NIE WRZUCAMY: 

- papieru tłustego i brudnego; 

- papieru z folią; 

- papieru termicznego 

   i przebitkowego (z faxów   

   i paragonów); 

- kartonów po napojach 

   i innych produktach spoż.; 

- pieluch, podpasek i innych 

   artykułów higienicznych; 

-  materiałów budowlanych:  

   tapet, worków po gipsie czy 

   cemencie, itp.; 

 

WRZUCAMY: 

foliowe katalogi; 

puste opakowania po 

       szamponach, żelach pod  

       prysznic, paście do zębów,  

     odżywkach, balsamach, itp.; 

plastikowe doniczki; 

butelki po napojach 

       i płynach; 

plastikowe zakrętki; 

plastikowe torby  

       i reklamówki; 

metalowe opakowania po 

       jedzeniu i napojach; 

kartony po napojach 

       i innych produktach spoż.; 

plastikowe koszyczki po 

       owocach, opakowania po 

        jogurtach; 

puszki aluminiowe 

       i metalowe; 

NIE WRZUCAMY: 

- butelek i pojemników po 

  olejach; 

- opakowań po lekarstwach; 

- zabawek, sprzętu AGD 

   i elektronicznego; 

- styropianu; 

 

WRZUCAMY: 

szklane butelki po 

        napojach i innych  

        produktach spożywczych; 

słoiki; 

szklane opakowania po 

        kosmetykach i inne 

        opakowania szklane; 

 

NIE WRZUCAMY: 

- szkła stołowego, porcelany 

   i ceramiki; 

- szkła okiennego, luster, szyb 

   samochodowych; 

- doniczek; 

- szkła żaroodpornego; 

- żarówek, lamp, neonówek; 

- szkła okularowego; 

 

 

 

 



 

 
BIOODPADY 

WRZUCAMY: 

trawę, chwasty, liście; 

rozdrobnione gałązki  

       drzew i żywopłotów; 

resztki po zbiorach (owoce  

        i warzywa); 

resztki ugotowanych 

       owoców i warzyw; 

obierki, skorupki jaj; 

stare pieczywo; 

fusy po kawie i herbacie; 

 

NIE WRZUCAMY: 

- odpadów kuchennych  

  płynnych; 

- resztek mięs, ryb, kości, 

  wędlin; 

- ziemi; 

- żużli, i popiołów z węgla 

   i koksu; 

 

 

 
ODPADY ZMIESZANE/ 

POSORTOWNICZE 

WRZUCAMY: 

ceramikę, w tym naczynia 

        i doniczki; 

zapalniczki; 

pobite szyby 

       samochodowe, zbite 

       lustra; 

kalkę techniczną; 

brudne, tłuste szmatki; 

lakier do paznokci, tusz 

       do rzęs, dezodoranty; 

opakowania po mięsie; 

pojemniki po olejach 

       spożywczych; 

mała ilość styropianu; 

pieluchy, podpaski, itp.; 

szczoteczki do zębów; 

szkło okularowe; 

szkło żaroodporne;  

papier z folią, papier 

       brudny; 

papier termiczny 

       i przebitkowy; 

popiół; 

mała ilość styropianu; 

pieluchy, podpaski, itp.; 

 


