
     Z A S A D Y   S E G R E G A C J I  
 

 

RODZAJ 
POJEMNIKA/WORKA 

CO WRZUCAMY CZEGO NIE WRZUCAMY 

 

 
 
 
 

POJEMNIK/WOREK  
Z NAPISEM "PAPIER" 

 
 
 

gazety i czasopisma, książki, opakowania 
papierowe, kartony, tektury, torby papierowe, 

kartki, zeszyty, ulotki, katalogi, prospekty, papier 
szkolny i biurowy (suchy zadrukowany), papier 

pakowy itp. 

ręczników papierowych, zużytych chusteczek 
higienicznych, papieru zatłuszczonego lub mocno 

zabrudzonego, powleczonego folią/kalką, 
kartonów po mleku i napojach, papierowych 

worków po nawozach, cemencie i innych 
materiałów budowlanych, tapet, pieluch 

jednorazowych i innych materiałów higienicznych, 
zatłuszczonych jednorazowych opakowań z 

papieru i naczyń jednorazowych, ubrań, innych 
odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych., 

etc. 

 
 
 
 

POJEMNIK/WOREK  
Z NAPISEM "SZKŁO" 

 
 

opakowania szklane (m.in. opróżnione z 
zawartości słoiki po żywności, butelki po napojach, 

przetworach, alkoholach olejach roślinnych itp.), 
szklane opakowania po kosmetykach (m.in. butelki 

po perfumach, szklane słoiczki po kremach itp. - 
jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku 

surowców) itp. 

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, 
szkła okularowego, szkła żaroodpornego,  

gospodarczego (np. misek szklanych, talerzy, 
kieliszków, szklanek), żarówek i świetlówek, 

reflektorów, opakowań po rozpuszczalnikach, 
olejach silnikowych, luster, szyb (np. okiennych, 
zbrojonych, samochodowych itp.), monitorów i 

lamp telewizyjnych, termometrów, zniczy z 
zawartością wosku, nieopróżnionych opakowań po 
lekach, olejach i rozpuszczalnikach, termometrów, 

strzykawek szklanych luster i witraży, innych 
odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych., 

etc. 

 
 
 
 
 
 
 

POJEMNIK/WOREK Z NAPISEM  
"METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE" 

butelki plastikowe, opróżnione opakowania po 
artykułach spożywczych, kosmetycznych, 

opakowania po chemii gospodarczej (m.in. 
opakowania po płynie do mycia naczyń, 

szamponie, po proszku do prania, puste koszyczki 
po kostkach WC itp.), zewnętrzne opakowania po 

lekach i suplementach, które nie miały 
bezpośredniego kontaktu z lekiem, opakowania 
wielomateriałowe (np. po mleku, maślankach, 

jogurtach itp.), plastikowe zabawki dziecięce bez 
elementów metalowych i elektronicznych (np. 

wiaderka, foremki plastikowe i inne), plastikowe 
butelki po olejach jadalnych, puszki po 

konserwach, kapsle i nakrętki od butelek i słoików, 
metalowe puszki po napojach, karmach dla 
zwierząt, konserwach, metalowe puszki po 

napojach, karmach dla zwierząt, konserwach, 
metalowe puszki po napojach, karmach dla 

zwierząt, konserwach, opróżnione aerozole po 
kosmetykach, plastikowe torebki, worki, 

reklamówki, itp. 

 
 
 
 
 

butelek, puszek i pojemników – z zawartością, 
plastikowych zabawek, zużytych artykułów 

medycznych, opakowań po olejach silnikowych, 
części samochodowych, puszek i pojemników po 

farbach i lakierach, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, opakowań po 

nawozach, strzykawek, wenflonów, innych 
artykułów medycznych, odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych, etc.  

 
 
 

POJEMNIK/WOREK Z  
NAPISEM "BIO" 

 
odbiór odpadów następuje  po 

uprzednim zgłoszeniu do  
Urzędu Gminy 

nieprzetworzone odpady o charakterze 
kuchennym oraz odpady zielone np. odpadki 

warzyw i owoców (w tym obierki, ogryzki, łupiny 
itp.),  nieświeże owoce i warzywa, drobne gałęzie 

drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty 
cięte i doniczkowe, choinki bożonarodzeniowe, 
chwasty, skorupki jaj, szyszki, fusy od herbaty i 

kawy itp. 
 

UWAGA: w przypadku posiadania większych gałęzi 
pochodzących z pielęgnacji przydomowych 

ogródków, dopuszcza się wystawienie ich obok 
pojemnika/worka pod warunkiem ich pocięcia na 

małe kawałki – do 0,5 m oraz związania. 

 
odpadów pochodzenia zwierzęcego (np. odchody 
zwierząt, sierść, zanieczyszczone trociny), tłuszczy, 

zlewek kuchennych, przetworzonych odpadów 
kuchennych (np. gotowane ziemniaki, pieczony 
kurczak, sałatka jarzynowa itp.), włosów, kości, 

ości, słomy, siana, niedopałków papierosów, 
żwirku, trocin i piasku dla zwierząt, roślin 

porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi 
i wirusami, popiołu, wyciętych drzew, gałęzi o 

dużych rozmiarach etc. 



 
 
 
 
 
 
 

POJEMNIK NA ODPADY 
POZOSTAŁE Z SORTOWANIA 

zużyte środki higieny osobistej (m.in. pampersy, 
pielucho-majtki, podpaski, chusteczki, szczoteczki 
do zębów, jednorazowe maszynki do golenia itp.), 

bandaże, plastry, wystudzony popiół, wilgotny i 
zabrudzony papier/folie, chusteczki nawilżające, 

odchody zwierząt domowych, worki od 
odkurzacza, potłuczone szkło i naczynia, szkło 
płaskie np. lusterka, szkło żaroodporne, szkło 
gospodarcze (szklane miski, talerze, kieliszki, 

szklanki, doniczki szklane i ceramiczne), zabawki 
wielomateriałowe oprócz elektronicznych, bombki 

choinkowe, odzież, buty i tekstylia (np. koce, 
firanki, ręczniki itp.), aluminiowe zabrudzone tacki, 
sztuczne kwiaty, sturopian opakowaniowy (np. po 

sprzęcie RTV/AGD), kości, ości, przetworzone 
jedzenie, niedopałki papierosów, worki od 

odkurzacza, zużyte filtry od kawy, włosy, kredki, 
długopisy, mazaki, żwirek, trociny, piasek dla 

zwierząt, jednorazowe talerzyki i sztućce, świece, 
itp.   

 
 
 
 
 

odpadów BIO i zielonych, odpadów, które nadają 
się do segregacji  tj. makulatury, tworzyw 

sztucznych, metali, szkła opakowaniowego, 
opakowań wielomateriałowych, odpadów 

niebezpiecznych dla środowiska i ludzi, odpadów 
odbieranych w ramach mobilnej zbiórki, odpadów 

remontowo-budowlanych, gruzu, odpadów 
pochodzących z demontażu pojazdów, odpadów 
powstałych w wyniku prowadzenia działalności 

rolniczej, etc. 
 
 

  

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i 
powiadamia o tym właściciela nieruchomości (w formie naklejki ostrzegawczej) i Urząd Gminy w Pacynie. Na 
podstawie powiadomienia, o którym mowa powyżej, zostaje wszczęte postępowanie w sprawie określenia 
podwyższonej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W drodze decyzji określana jest 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której mowa w § 2 ust. 2 
uchwały nr 68/XII/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty (...), tj. w wysokości 42 zł 
miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej  nieruchomość i § 3 ust. 2 ww. uchwały dla nieruchomości rekreacyjno-
wypoczynkowych, tj. 320 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  
   

W ramach tzw. "mobilnej zbiórki" od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych 
odbierane będą dwa razy w roku:   

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. telewizory, lodówki, pralki, piloty, telefony itp. - sprzęt musi być 
kompletny),  

 meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, fotele, dywany, materace, kołdry, metalowe sprzęty 
kuchenne, szafy, zabawki dużych rozmiarów itp.) 

 przeterminowane leki i chemikalia (np. blistry, fiołki, opakowania po maściach i syropach, pojemniki po 
rozpuszczalnikach i smarach, opakowania po farbach, w tym również z zawartością oraz zabrudzone folie malarskie, 
itp.),  

 zużyte opony w ilości do 4 szt. rocznie pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym o 
dopuszczalnej masie do 3,5 t.  (np. opony od samochodów osobowych, wózków, kosiarek, rowerów, skuterów itp.),  

 zużyte baterie i akumulatory pochodzące z gospodarstwa domowego (np. akumulatory od zabawek elektrycznych, 
baterie od zegarków itp.),  

 odpady remontowo-budowlane, stanowiące odpady komunalne, z wyłączeniem gruzu (np. okna i szyby okienne, 
drzwi, ościeżnice, kaloryfery, umywalki, sedesy, krany, prysznice, płytki ceramiczne, wata szklana, rury PCV, rynny, 
parkiety, boazeria, luksfery, worki po cemencie itp.)  

 

WAŻNE: ODBIÓR ODPADÓW W RAMACH "MOBILNEJ ZBIÓRKI" NASTĘPUJE PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU DO 
URZĘDU GMINY W PACYNIE, W TERMINIE OD 14 DO 7 DNIA (ROBOCZEGO) PRZED DATĄ MOBILNEJ ZBIÓRKI, 
OKREŚLONĄ W OBOWIĄZUJĄCYM NA 2020 r. HARMONOGRAMIE ODBIORU. 

  
WAŻNE: W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE BĘDĄ ODBIERANE 
ODPADY POCHODZĄCE Z DZIAŁAŁNOŚCI ROLNICZEJ I FIRM, np. OPONY ROLNICZE, FOLIE PO SIANOKISZONKACH, 
FOLIE TUNELOWE, WORKI JUTOWE, OPAKOWANIA PO NAWOZACH DO PRODUKCJI ROLNEJ, OPAKOWANIA PO 
SMARACH I OLEJACH DO MASZYN ROLNICZYCH. W SPRAWACH ODBIORU TYCH ODPADÓW NALEŻY 
KONTAKTOWAĆ SIĘ Z BEZPOŚREDNIO Z WYSPECJALIZOWANYMI W TYM ZAKRESIE FIRMAMI. 


