
NOWY     SYSTEM    GOSPODARKI    ODPADAMI  
NA TERENIE GMINY RZEKUŃ 

Właściciel  nieruchomości  we  własnym  zakresie  musi  wyposażyć  własną  posesję  w  pojemnik 
do zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na której wytwarzane są odpady komunalne.

SPOSÓB ZBIERANIA I PRZEKAZYWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

1. Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób ZMIESZANY z nieruchomości  

Deklarując  zmieszany  rodzaj  zbierania  i  przekazywania  odpadów  komunalnych  należy 
wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik na odpady zmieszane.

2. Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób SELEKTYWNY z nieruchomości   

W przypadku zadeklarowania  selektywnego rodzaju zbierania i  przekazywania odpadów 
komunalnych należy wyposażyć nieruchomość w następujące rodzaje pojemników:

– jeden pojemnik na odpady zmieszane,
– jeden pojemnik lub worek na odpady ulegające biodegradacji
– jeden pojemnik lub worek na następujące rodzaje odpadów: papier, metal, szkło, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe.

POJEMNIK NA ODPADY 
ZMIESZANE

Wrzucamy:

- wystudzony popiół
- zużyte pieluchy
- inne odpady, które zostaną po    
  segregacji 
- szkło typu duralex, szyby 
samochodowe i lustra

                 Nie  wrzucamy:

- zużytych baterii i akumulatorów
- świetlówek i żarówek 
- zużytego sprzętu elektronicznego 
i elektrycznego
- przeterminowanych leków 
i chemikaliów 
- odpadów wilekogabarytowych np. 
mebli 
- odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych
- zużytych opon

POJEMNIK LUB WOREK
 NA  BIOODPADY*

Wrzucamy:

- odpady zielone – trawa, kwiaty, 
pozostałości roślin, liście, przycięte 
krzewy
 - resztki owoców i warzyw, 
- odpady kuchenne (stałe / niepłynne)
- skorupki jaj, odpadki z ryb, odpadki z 
mięsa i drobne kości, skorupki 
orzechów, 
- zepsuta żywność, filtry do kawy 
i herbaty z zawartością,
- ręczniki papierowe, chusteczki, 
serwetki, itp.

* nie dotyczy jeśli gospodarstwo jest 
wyposażone we własny kompostownik

POJEMNIK LUB WOREK
 NA ODPADY TYPU:

 szkło, metal, tworzywa sztuczne, 
tekstylia, opakowania 

wielomateriałowe 

Wrzucamy:

- szklane butelki i słoiki,
- puszki po napojach, puszki od żywności, 
- plastik typu opakowania po płynach do 
mycia naczyń, szamponach,  kremach, 
plastikowe opakowania po jogurtach, 
serkach, śmietanie, plastikowe butelki, 
zakrętki, korki, 
- reklamówki, woreczki foliowe, 
opakowania po proszkach do prania, 
- małe opakowania ze styropianu,
- naczynia do gotowania typu garnki, 
patelnie
- kartony, gazety i czasopisma, książki, 
torebki papierowe, tektura, kartony po mleku 
i sokach napojach,zeszyty, odzież bez 
elementów plastikowych i metalowych.

Odpady komunalne  wymienione  powyżej  oraz  pozostałe  zebrane  w sposób selektywny odpady 
komunalne typu: zużyte leki, zużyte baterie oraz odpady wielkogabarytowe i inne można będzie 
przekazywać  również  do  punktu  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych, 
który będzie funkcjonował  na  terenie  gminy  Rzekuń.  Informacje  o  lokalizacji  oraz  godzinach 
otwarcia punktu zostaną podane do publicznej wiadomości.

Znowelizowane  zasady gospodarki  odpadami  na  terenie gminy na  bieżąco  będą  przekazywane 
do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy w tym również na stronie  www.rzekun.pl  .  

http://www.rzekun.pl/
http://www.rzekun.net/

