
JAK   SEGREGOWA�   ODPADY 
 

Prowadzenie selektywnego zbierania nast�puj�cych frakcji 

odpadów komunalnych: papieru i tektury ( w tym 

opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa 

sztucznego, odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na 

szkło białe i kolorowe oraz odpadów ulegaj�cych biodegradacji 

jest obowi�zkowe na całym obszarze Gminy Solina. 

 
1) zabrania si� gromadzenia w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne: 

�niegu, lodu, gruzu, gor�cego popiołu, �u�la, szlamów, substancji toksycznych, 

�r�cych, wybuchowych, przeterminowanych leków, zu�ytych olejów, resztek farb, 

rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów 

innych ni� komunalne, pochodz�ce z działalno�ci gospodarczej,  

2) zabrania si� spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek �mieci 

i odpadów,  

3) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru 

i tektury opakowaniowej i nie opakowaniowej nie wolno wrzuca�:  
a) opakowa� z zawarto�ci� (np. �ywno�ci, wapna, cementu),  

b) kalki technicznej,  

c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.  

d) opakowa� kartonowych po sokach, mleku, 

4) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła 

opakowaniowego i nie opakowaniowego nie wolno wrzuca�:  
a) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),  

b) luster,  

c) szklanych opakowa� farmaceutycznych i chemicznych z pozostało�ciami 

zawarto�ci,  

d) szyb samochodowych,  

e) szkła okiennego,  

5) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw 

sztucznych nie wolno wrzuca�:  
a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego oraz mokrych folii,  

b) opakowa� i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach 

i lakierach,  

c) opakowa� po �rodkach chwasto i owadobójczych.  

6) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali
 
nie 

wolno wrzuca�
 
metali ł�czonych z innymi materiałami, np. z gum�, drewnem czy 

szkłem, 



7) do przydomowych kompostowników, pojemników ani worków przeznaczonych 

do selektywnej zbiórki odpadów ulegaj�cych biodegradacji nie wolno wrzuca�
odpadów innych ani�eli bioodpady i odpady zielone, z wyj�tkiem drobnych 

odpadów pochodz�cych z piel�gnacji drzew i krzewów. 

Przeznaczone do selektywnego zbierania opakowania po �ywno�ci i 

inne, które uległy zabrudzeniu, nale�y przez zło�eniem ich do 

stosownego urz�dzenia umy�. 
Z odpadów opakowaniowych (plastyk) posiadaj�cych zakr�tki nale�y 

je odkr�ci�. Mo�na je ponownie nakr�ci� po obowi�zkowym 

zgnieceniu opakowania, tak, aby zachowana została zmniejszona 

obj�to�� opakowania. 

Inne opró�nione opakowania nale�y, je�li rodzaj materiału na to 

pozwala, trwale zgnie�� przed zło�eniem ich w urz�dzeniach do tego 

przeznaczonych. 
Okre�la si� rodzaje i pojemno�ci worków przeznaczonych do selektywnego 

zbierania odpadów przez wła�cicieli nieruchomo�ci: 

1/ pojemno�� worków do selektywnej zbiórki odpadów winna wynosi�120 litrów, 

2/ opakowania szklane kolorowe nale�y zbiera� do worka koloru zielonego,

3/ opakowania szklane bezbarwne nale�y zbiera� do worka koloru białego, 

4/ papier i tektur� (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.) nale�y zbiera� do 

worka koloru niebieskiego, 

5/ drobny metal i opakowania metalowe nale�y zbiera� do worka koloru 

czerwonego, 

6/ opakowania plastykowe nale�y zbiera� do worka koloru �ółtego, 

7/ worki do selektywnej zbiórki oprócz kolorów winny by� oznaczone opisowo. 
Prowadzenie selektywnego zbierania powstaj�cych w nieruchomo�ci: chemikaliów (farby, 

rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.), zu�ytych baterii i akumulatorów, zu�ytego sprz�tu 

elektrycznego i elektronicznego, zu�ytych opon, olei oraz powstaj�cych w rodzinnych 

gospodarstwach rolnych opakowa� po �rodkach ochrony ro�lin obowi�zkowe jest we 

wszystkich rodzajach zabudowy. Odpady te nale�y składowa� nieodpłatnie w specjalistycznych 

pojemnikach, zlokalizowanych na terenie wyznaczonym przez Gmin�. 

Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, meble oraz inne odpady 

wielkogabarytowe, dla ich przekazania musz� zosta� załadowane do wi�kszego pojemnika, 

dlatego te�, wła�ciciel nieruchomo�ci lub dysponuj�cy lokalem ma obowi�zek odpowiednio 

wcze�niej zamówi� taki pojemnik u przedsi�biorcy, który z kolei ma obowi�zek podstawi� go 

w terminie 48 godzin za dodatkow� opłat�. 

ZABRANIA SI� spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym, w 

pojemnikach oraz w piecach nie przeznaczonych do tego celu. Dopuszcza si� spalanie 

drobnych odpadów z drewna nie zawieraj�cych substancji niebezpiecznych, jak te� spalania 

na wolnym powietrzu drobnego suszu ogrodowego i gał�zi w dwóch okresach, tj. od 15 lutego 

do 15 kwietnia oraz od 1 pa�dziernika do 15 listopada, pod warunkiem, �e prowadzone spalanie 

nie utrudnia przebywania i pobytu osób trzecich na terenach s�siednich. 


