
Zasady poprawnego segregowania odpadów 

MATERIAŁY 

PAPIEROWE 

 

NALEŻY WRZUCAĆ: 

�  gazety, książki, katalogi, zeszyty, 

�  papierowe torby i worki, 

�  papier szkolny, biurowy, 

�  kartony i tekturę oraz zrobione z nich 

opakowania. 

 

NIE NALEŻY WRZUCAĆ: 

�  kartonów i tektury pokrytej folią aluminiową (np. 

opakowania typu tetra pak po mleku, napojach), 

�  tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych 

opakowań po maśle, 

margarynie, twarogu, kartonów po mleku czy 

napojach), 

�  kalki; papieru termicznego i faksowego, tapet, 

�  odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, 

pieluch). 

 

TWORZYWA 

SZTUCZNE 

 

NALEŻY WRZUCAĆ: 

�  puste i zgniecione butelki plastikowe po 

napojach (np. typu PET), 

�  puste butelki plastikowe po kosmetykach i 

środkach czystości, 

�  plastikowe opakowania po żywności (np. po 

jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), 

�  plastikowe zakrętki, 

�  folia i torebki z tworzyw sztucznych, 

�  puszki po napojach, konserwach, 

�  kartony po mleku i sokach, 

�  drobny złom żelazny oraz drobny złom metali 

kolorowych (np. zabawki, narzędzia). 

 

NIE NALEŻY WRZUCAĆ: 

�  styropianu, 

�  gumy, 

�  butelek z jakąkolwiek zawartością, 
�  puszek po farbach lub baterii, 

�  opakowań po aerozolach, lekach, 

�  opakowań po środkach chwasto lub owadobójczych, 

�  sprzętu AGD. 

 

SZKŁO 

 

NALEŻY WRZUCAĆ: 

�  butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 

�  butelki po napojach alkoholowych, 

�  szklane opakowania po kosmetykach. 

 

NIE NALEŻY WRZUCAĆ: 

�  porcelany i ceramiki, doniczek, 

�  żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i 

rtęciowych, reflektorów,izolatorów, 

�  szkła stołowego, szkła okularowego, szkła 

żaroodpornego, 

�  fajansu, ekranów i lamp telewizyjnych, 

�  luster, szyb samochodowych. 

 

ODPADY 

BIODEGRADOWALNE 

 

NALEŻY WRZUCAĆ: 

• resztki jedzenia 

• obierki 

• fusy po kawie, herbacie razem z filtrem 

papierowym 

 

NIE NALEŻY WRZUCAĆ: 

• trawy, gałęzi, liści 

• płynów 

• odchodów zwierzęcych 

• roślin i owoców zaatakowanych różnymi 

chorobami 

• materiałów sprzężonych (pieluch jednorazowych, 

kartony po mleku) 

 

Szkła, plastiku, metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy 

je opróżnić z pozostałej zawartości.  

Pamiętaj: 

• kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz, 

• wybieraj produkty trwałe, 

• wybieraj produkty w dużych opakowaniach, 

• unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań, 

• zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika, 

• wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków, 

•  wybierając się na zakupy zabieraj ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz zużycie plastikowych 

torebek, a jeśli przynosisz do domu torby foliowe, wykorzystaj je, np. jako worki na śmieci, 

• zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na 

opakowaniu), - do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników, 

• zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować, 

• unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków, 

• zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia. 

 



 

Szanowni Mieszkańcy! 

 

 
Informujemy, iż Burmistrz Miasta Łaziska Górne w celu osiągnięcia odpowiedniego 

poziomu selektywnej zbiórki odpadów (w 2019 roku do poziomu 40%) zwiększa nadzór nad 

sposobem gromadzenia odpadów w poszczególnych śmietnikach. Wprowadzone będą odpowiednie 

procedury kontroli śmietników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i braku usunięcia 

niedociągnięć w określonym przez Gminę terminie zostanie wydana decyzja administracyjna 

ustalająca wyższą stawkę opłaty za odbiór odpadów z danego śmietnika. Stąd też Zarząd 

Spółdzielni podjął decyzję o przyporządkowaniu budynków mieszkalnych do poszczególnych 

śmietników. Zdajemy sobie sprawę z trudności z tym związanych, ale cała społeczność musi podjąć 
działania aby osiągnąć zakładany cel. 

Selektywna zbiórka odpadów to nie tylko kolorowe pojemniki, o których mowa w  tabeli 

przedstawionej na drugiej stronie niniejszej informacji, ale szereg innych rodzajów odpadów, które 

nie powinny trafiać do zwykłych koszy na śmieci . I tak: 

 -   przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie 

łaziskich aptek. 

 -   zużyte baterie i małogabarytowe akumulatory należy przekazywać do punktów zbiórki 

zlokalizowanych na terenach szkół, obiektów użyteczności publicznej i centrów handlowych.  

-   odpady  budowlane należy wywieźć na własny koszt  do punktu zbiórki odpadów. 

Informujemy ponadto, iż Gmina utworzyła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych przy ul. Łazy1 w Łaziskach Górnych. Każdy mieszkaniec może tam dostarczyć we 

własnym zakresie: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe, szkło, 

odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji, odpady zielone, 

odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo-budowlane, zużyte opony, urządzenia elektryczne 

i elektroniczne, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia i inne odpady 

niebezpieczne. 

Zgodnie z oświadczeniem Urzędu Miejskiego zwiększony został nadzór nad ekipami 

odbierającymi odpady, tak aby każdorazowo osobno była odbierana dana frakcja odpadów oraz, 

że odpady wielkogabarytowe będą odbierane z punktów gromadzenia odpadów (śmietników) 

na bieżąco. 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem”  prosi o  przestrzeganie zasad segregacji i o poważne 

potraktowanie problemu. 

 


