
  System segregacji odpadów komunalnych  

                    w Gminie Tuczna 

    Od 1 lipca 2013r. właściciele lub użytkownicy nieruchomości są zobowiązani do 

prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych powstałych na terenie 

nieruchomości. W celu ułatwienia poprawnej segregacji oraz selektywnej zbiórki 

odpadów  komunalnych powstałych na terenie nieruchomości, przedstawiamy 

informacje na ten temat.  

Frakcja  mokra Frakcja  sucha Zbieramy selektywnie (oddzielnie) Po zgłoszeniu tel. 

83 377 10 03 
Do pojemnika wrzucamy 

- pieluchy jednorazowe; 

- inne środki higieny osobistej; 

- zmiotki i kurz z odkurzaczy; 

- mokry karton;  

- zanieczyszczone woreczki papierowe; 

- fusy z kawy i herbaty; 

- zanieczyszczone odpady z papieru; 

- pozostałości po domowej hodowli 

zwierząt; 

- liście i odpady z pielęgnacji trawników; 

- pozostałości i resztki kuchenne; 

 

Do pojemnika nie wrzucamy!!! 

- szkła, metalu; 

- zużytych baterii; 

- popiołu; 

- chemikaliów, leków; 

- tworzyw sztucznych itp.; 

Do pojemnika wrzucamy 

- opakowania wielomateriałowe po produktach 

spożywczych, zapalniczki; 

- kartony po napojach lub mleku itp.; 

- folię (woreczki, reklamówki i inne opakowania foliowe);  

- kubeczki po wszelkiego rodzaju produktach spożywczych, 

tacki, kubeczki i sztućce jednorazowe,  gumę, skórę; 

- tworzywa sztuczne, zabawki, doniczki, miski itp. 

- zwykłe żarówki, porcelana, lustra, szkło okienne, znicze; 

- opakowania po kosmetykach i chemii  gospodarczej,  itp. 

 

Do pojemnika nie wrzucamy!!! 

- chemikaliów pojemników po nich, farb, lakierów i 

innych); 

- zużytych leków, termometrów; 

- baterii, popiołu, metalu, szkła 

- resztek kuchennych i innych ulegających biodegradacji 

itp.; 

Szkło – wszelkiego typu opakowania szklane 

wrzucamy opróżnione i czyste, słoiki bez uszczelek 

i nakrętek, szklane butelki bez kapsli, korków i 

nakrętek, inne opakowania szklane po produktach 

spożywczych; 

   Szkło białe i kolorowe możemy wrzucać do 

jednego worka lub pojemnika. 

Butelki plastikowe (PET) - zgniecione bez korków 

i nakrętek; 

Metal - opakowania metalowe , puszki, pojemniki 

winny być opróżnione i zgniecione, złom metali 

żelaznych i nieżelaznych,  konstrukcje metalowe, 

blachy itp.; 

Papier, makulatura - suche  i czyste zużyte pudła 

kartonowe, gazety, książki, plakaty, foldery, 

zeszyty, kartony itp.; 

Tekstylia – zużyte ubrania, obuwie, i inne 

materiały włókiennicze; 

Popiół – pozostałości po spalaniu  w piecach 

węgla, drzewa i innych paliw  stałych; 

PSZOK 

- zużyty sprzęt RTV i AGD 

- meble i inne odpady 

wielkogabarytowe; 

- odpady budowlano – 

remontowe i rozbiórkowe; 

- zużyte opony 

- zużyte baterie i 

akumulatory 

- świetlówki żarówki 

energooszczędne, ledowe 

(tzw. elektrośmieci); 

 

-  

 

Prosimy by w celu zmniejszenia masy odpadów komunalnych, odpady frakcji mokrej ulegające biodegradacji poddawane były kompostowaniu we własnym 

zakresie. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tucznej pod nr tel.  83 377 10 03. 

Gmina Tuczna 


