
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH  
  

Odpady gromadzić będziemy w pojemnikach i workach. Pojemniki będą przeznaczone na odpady zmieszane, czyli te które 

pozostaną po wyselekcjonowaniu odpadów nadających się do dalszego przetworzenia. Do worków będziemy wkładać 

/wrzucać:  

WOREK ŻÓŁTY –metale i tworzywa sztuczne, w tym odkręcone i zgniecione plastikowe butelki 

po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe 

opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i 

sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach ( np. szamponach, 

paście do zębów itp.), plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach 

i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, 

zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku 

surowców).  

ZALECA SIĘ! W miarę możliwości zgniatanie odpadów w celu zmniejszenia ich kubatury.  

  

 

WOREK ZIELONY– szkło kolorowe i bezbarwne,   

w tym:  butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym po napojach alkoholowych i olejach 

roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonywane z trwale połączonych 

kilku surowców).  

 

WOREK NIEBIESKI– papier,  

w tym: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety  

i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby  

i worki papierowe.  

WOREK BRĄZOWY– BIO- odpady ulegające biodegradacji,  

w tym: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, 

liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia.  

   

POJEMNIK –  odpady  pozostałe po segregacji, resztki z sortowania.  

  

NIE WRZUCAMY : gorącego popiołu i szlaki, odpadów ogrodowych, skoszonej trawy, liści i gałęzi.   

  

KOMPOSTOWNIK - odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i opakowania należy 

zagospodarować w przydomowych kompostownikach i wykorzystać na własne potrzeby.   

Pojemniki i worki wystawiać należy w terminach wyznaczonych w harmonogramie.  

Odpady typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach  

domowych, odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie, zużyte akumulatory, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe pochodzące  z gospodarstw domowych należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno.   

W przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego istnieje możliwość przekazania tego typu odpadów do 

punktów sprzedaży w/w sprzętu.   

  

Przeterminowane leki  należy dostarczyć do punktu zbiórki tj. Punktu Aptecznego, Oporów 25/1, 99-322 Oporów. Zużyte 

baterie należy dostarczyć do punktów  zbiórki tj. Szkół w Oporowie i Szczycie oraz Urząd Gminy Oporów.  

  

UWAGA: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie dostarczony Państwu za pośrednictwem firmy 

odbierającej odpady lub będzie go można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Oporów w godz. od 7.30 do 

15.30. Harmonogram można znaleźć również na stronach internetowych urzędu: bip.oporow.pl oraz www.oporow.pl.  
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