
 

 

UCHWAŁA NR XLII/545/17 

RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgie-

rzu, Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz, zwany dalej 

„regulaminem”, o treści zawartej w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/276/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwa-

lenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz (Dziennik Urzędowy Wo-

jewództwa Łódzkiego poz. 3099). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 

 

 

Radosław Gajda 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 grudnia 2017 r.

Poz. 5662



Załącznik do uchwały Nr XLII/545/17 

Rady Miasta Zgierza 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz 

DZIAŁ I 

Wymagania w zakresie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

Rozdział 1 

Zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

§ 1. Właściciele nieruchomości w ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zobowiązani są 

do wydzielenia z odpadów komunalnych, następujących frakcji odpadów: 

1) papier; 

2) szkło; 

3) metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe; 

4) bioodpady; 

5) leki; 

6) chemikalia; 

7) zużyte baterie i akumulatory; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

10) zużyte opony; 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

12) odzież, tekstylia. 

§ 2. 1. Selektywnie zebrane odpady takie jak: 

1) papier, 

2) szkło, 

3) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, 

4) bioodpady, 

należy zbierać do pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunal-

nych. 

2. Wykaz odpadów wymienionych w ust. 1, które mogą być zbierane do pojemników lub worków przezna-

czonych do selektywnego zbierania odpadów, oraz odpadów, których wrzucanie jest zabronione, określony 

został w dziale VIII regulaminu. 

3. Bioodpady mogą być poddawane procesowi kompostowania, w celu uzyskania kompostu na własne po-

trzeby właścicieli nieruchomości. 

§ 3. 1. Zmieszane odpady komunalne należy zbierać do pojemników na odpady. 

2. Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych dopuszcza się stosowanie worków innych niż prze-

znaczone do selektywnego zbierania odpadów jedynie w przypadku okresowego zwiększenia ilości odpadów. 

§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udostępnienia zebranych odpadów podmiotowi odbiera-

jącemu odpady w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i nieutrudniający 

ruchu drogowego oraz zapewnienia swobodnego dojazdu do zebranych odpadów w dniu ustalonego terminu 

odbioru poszczególnych frakcji. 
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Rozdział 2 

Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących  

do użytku publicznego 

§ 5. 1. Uprzątanie z części nieruchomości służących do użytku publicznego błota, śniegu, lodu i innych za-

nieczyszczeń powinno odbywać się w miarę występujących potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem zapew-

nienia bezpiecznego korzystania. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 należy realizować poprzez odgarnięcie i gromadzenie w pryzmach 

śniegu, usuniętego lodu, błota i innych zanieczyszczeń w miejscach nieutrudniających ruchu pieszych i pojaz-

dów oraz możliwości odpływu wody. 

3. Pryzm śniegu, usuniętego lodu, błota i innych zanieczyszczeń nie należy lokalizować: 

1) na jezdni, natomiast w przypadku braku innych możliwości dopuszcza się ich pryzmowanie przy krawędzi 

chodnika i jezdni, w sposób jak najmniej utrudniający ruch pieszych i pojazdów; 

2) przy drzewach i krzewach. 

4. Do usuwania śliskości zabrania się stosowania materiałów takich jak żużel lub popiół. 

5. Piasek użyty do usuwania śliskości powinien być usunięty z miejsca jego stosowania i w miarę możliwo-

ści gromadzony w celu ponownego użycia. 

Rozdział 3 

Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

§ 6. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami przy użyciu czystej wody bez deter-

gentów lub na terenach niesłużących do użytku publicznego jeżeli spełnione są poniższe wymagania: 

1) teren, na którym będzie myty pojazd jest utwardzony; 

2) powstające ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. 

§ 7. Dopuszcza się naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli spełnione są 

poniższe wymagania: 

1) właściciel nieruchomości wyraża zgodę na dokonywanie napraw; 

2) czynności dokonywane w ramach napraw nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, w tym ziemi i wód 

oraz uciążliwości dla ludzi; 

3) powstałe odpady będą właściwie usuwane. 

DZIAŁ II 

Rodzaje, pojemność, warunki rozmieszenia i utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania  

odpadów komunalnych 

Rozdział 1 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych 

§ 8. 1. Pojemniki używane do zbierania odpadów komunalnych muszą być znormalizowane i przystosowa-

ne do opróżniania przez pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych. 

2. Ilość i pojemność pojemników oraz worków używanych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości, powinna zapewniać ich nieprzepełnianie. 

3. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy używać pojemników 

w kolorach lub co najmniej oznaczonych kolorami bądź worków w kolorach: 

1) niebieskim na papier; 

2) zielonym na szkło; 

3) żółtym na metale i tworzywa sztuczne; 

4) brązowym na bioodpady. 
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4. Pojemniki i worki używane na terenie nieruchomości do selektywnego zbierania odpadów muszą posia-

dać oznaczenie rodzaju zbieranych odpadów: 

1) niebieskie – „Papier”; 

2) zielone – „Szkło”; 

3) żółte – „Metale i tworzywa sztuczne”; 

4) brązowe – „Bio”. 

5. Pojemniki używane na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych bu-

dynkami wielorodzinnymi poza wymaganiami określonymi w ust. 3 i 4 muszą dodatkowo posiadać wykaz 

odpadów, które można zbierać do danego pojemnika oraz odpadów, których wrzucanie jest zabronione. 

§ 9. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości innych  niż określone w § 11 mogą 

być stosowane: 

1) pojemniki o minimalnej pojemności 0,11 m3; 

2) worki foliowe o minimalnej pojemności 0,06 m3, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2. 

2. Pojemniki o pojemności powyżej 1,1 m3 oraz worki powyżej 0,12 m3 mogą być stosowane po uzgodnie-

niu z podmiotem odbierającym odpady komunalne. 

§ 10. Właściciele nieruchomości, na terenie których zamieszkują mieszkańcy i jest prowadzona działalność 

gospodarcza, z wyłączeniem obsługi biurowej działalności gospodarczej, są zobowiązani do wyposażenia nie-

ruchomości w odrębne pojemniki lub worki do zbierania  odpadów komunalnych pochodzących od mieszkań-

ców i odrębne do zbierania odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. 

§ 11. Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicz-

nego oraz na drogach publicznych służą kosze. 

§ 12.  Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych: 

1) dla terenów przeznaczonych do użytku publicznego – kosze o minimalnej pojemności 30 l; 

2) dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – pojemnik o pojemności 0,11 m3; 

3) dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi – pojemniki określone w § 9 w ilości speł-

niającej wymóg 30 l na osobę zamieszkującą nieruchomość; 

4) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli oraz żłobków – pojemniki określone w § 9 w ilości spełniającej 

wymóg 120 l na każdych dwadzieścioro uczniów, podopiecznych i pracowników; 

5) dla lokali handlowych – pojemniki określone w § 9 w ilości spełniającej wymóg 50 l na każde 10 m2 po-

wierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 na lokal; 

6) dla targowisk – pojemniki określone w § 9 w ilości spełniającej wymóg 40 l na każde stoisko; 

7) dla lokali gastronomicznych – pojemniki określone w § 9 w ilości spełniającej wymóg 50 l na każde miej-

sce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 na lokal; 

8) dla pomieszczeń biurowych, zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych, działalności gospodarczej – po-

jemniki, określone w § 9 w ilości spełniającej wymóg 120 l na każdych 10 pracowników, co najmniej jeden 

pojemnik 0,11 m3 na obiekt; 

9) dla ogródków działkowych – pojemniki określone w § 9 w ilości spełniającej wymóg 60 l na każdą działkę 

w okresie od 1 marca do 30 listopada. 

Rozdział 2 

Warunki rozmieszczania pojemników 

§ 13. Rozmieszczenie i ilość punktów gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomościach zabudo-

wanych budynkami wielorodzinnymi powinna być dostosowana do liczby mieszkańców i ilości selektywnie 

zbieranych odpadów komunalnych, co najmniej jeden punkt na każdych 400 mieszkańców. 
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§ 14. Kosze, o których mowa w § 11, powinny być ustawione w szczególności w rejonach intensywnego 

ruchu pieszych, na ciągach komunikacyjnych, przy przystankach komunikacyjnych oraz oznakowanych przej-

ściach dla pieszych. 

Rozdział 3 

Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 15. Pojemniki i worki używane do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne, przy czym: 

1) pojemniki powinny mieć konstrukcję zapewniającą możliwość utrzymania ich właściwego stanu sanitarne-

go, uniemożliwiającą zamoczenie i wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru oraz utrudniającą 

zwierzętom dostęp do odpadów; 

2) worki powinny być wytrzymałe na rozerwanie. 

§ 16. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym właściciel 

nieruchomości realizuje poprzez: 

1) domykanie klap pojemników; 

2) mycie lub czyszczenie pojemników w miarę potrzeb, przy czym co najmniej raz w okresie letnim; 

3) niedopuszczanie do przepełniania i przeciążania pojemników; 

4) dokonywanie bieżących napraw. 

DZIAŁ III 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu  

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych w sposób 

systematyczny, z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu 

i zaśmiecaniu terenu przyległego, przy czym zmieszanych odpadów komunalnych: 

1) z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

2) z nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi - nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

3) z obiektów pozostałych - nie rzadziej niż  raz w miesiącu, 

z zastrzeżeniem § 18 ust. 2. 

2. W ramach opłaty ponoszonej na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy 

mogą oddawać: 

1) odpady zebrane selektywnie, o których mowa w § 1 pkt 1-12 niniejszego regulaminu, od poniedziałku do 

soboty, do wskazanego przez gminę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

2) leki do wskazanych przez gminę punktów, 

na zasadach określonych w uchwale Rady Miasta Zgierza w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których za-

mieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nierucho-

mości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, należy dostarczyć do wskazanych miejsc na własny koszt. 

§ 18. 1. Do koszy, o których mowa w § 11, zabronione jest wrzucanie odpadów powstających na nieru-

chomościach wymienionych w § 12 pkt 2-9. 

2. Kosze, o których mowa w § 11 należy opróżniać z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu, jednak 

nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

§ 19. 1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinno odbywać się przez 

uprawniony podmiot z częstotliwością niedopuszczającą do przepełnienia zbiornika, zależną od ilości zużytej 

wody, jednak nie rzadziej niż raz na rok. 
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2. Komunalne osady ściekowe powstające w przydomowych oczyszczalniach ścieków bytowych powinny 

być usuwane przez uprawniony podmiot, nie rzadziej niż raz na 3 lata. 

DZIAŁ IV 

Wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 

§ 20. 1. Wytwórcy odpadów komunalnych powinni stosować takie formy konsumpcji, aby utrzymać ilość 

wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie. 

2. Powstające odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez 

mieszkańców we własnym zakresie, np. kompostowanie w przydomowych kompostownikach. 

3. W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji proce-

su segregacji zaleca się: 

1) przekazywanie niepotrzebnych rzeczy do ponownego użycia; 

2) naprawę rzeczy oraz produktów; 

3) korzystanie z opakowań wielokrotnego użytku; 

4) opróżnianie opakowań z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku lub worku na odpady; 

5) redukowanie objętości odpadów poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych 

oraz tekturowych przed umieszczeniem ich w pojemniku lub worku na odpady. 

DZIAŁ V 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem  

i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

§ 21. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności za-

pewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i innych zwierząt poprzez sprawowanie 

właściwej opieki nad zwierzętami, w szczególności nie pozostawianie ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znaj-

duje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne 

wydostanie się z niego. 

2. Na terenach służących do użytku publicznego psy powinny być prowadzane na smyczy, natomiast psy 

ras uznawanych za agresywne oraz mieszańce tych ras powinny być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu. 

§ 22. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczysz-

czeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, z wyjątkiem osób 

niepełnosprawnych. 

2. Spowodowane przez zwierzęta domowe zanieczyszczenia, usunięte z terenów publicznych, należy zbie-

rać do koszy lub pojemników na zmieszane odpady komunalne. 

DZIAŁ VI 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej 

§ 23. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na wyłączonych z produkcji rolniczej 

obszarach, obejmujących: 

1) tereny zabudowy wielorodzinnej; 

2) tereny zabudowy jednorodzinnej, na których nie można spełnić wymogów określonych w ust. 2. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się możliwość utrzymywania zwierząt gospo-

darskich pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarno-weterynaryjnych, hodowlanych, budowlanych, ochro-

ny środowiska i zwierząt określone w przepisach prawa, a w szczególności: 

1) zapewnienie odpowiednich pomieszczeń w budynkach oraz właściwych warunków ich bytowania i opieki, 

zgodnie z normami dla danego gatunku, wieku i stanu fizjologicznego, ponadto zapewnienie odpowiednich 

warunków do przechowywania i przygotowania pasz dla zwierząt; 
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2) zapewnienie odpowiednich budowli i urządzeń do gromadzenia i usuwania nieczystości w takim stopniu by 

nie powodowały zanieczyszczenia terenu, wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza; 

3) utrzymywanie zwierząt w sposób zapewniający dobrostan nie powodujący uciążliwości takich jak: hałas i 

odory oraz nie doprowadzający do powstania siedlisk gryzoni, owadów itp.; 

4) zabezpieczenie nieruchomości przed wydostaniem się zwierzęcia. 

§ 24. Właściciele i użytkownicy zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń spowo-

dowanych przez te zwierzęta z miejsc przeznaczonych do użytku publicznego. 

DZIAŁ VII 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 25. 1. Obszarami obowiązkowej  deratyzacji, przeprowadzonej przynajmniej raz na rok w miesiącach ma-

rzec - kwiecień lub październik - listopad, objęte są nieruchomości: 

1) zajęte pod skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe; 

2) związane z produkcją, handlem, magazynowaniem surowców oraz artykułów spożywczych; 

3) związane ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów. 

2. Deratyzacją winny być objęte również obszary inne niż wymienione w ust. 1, w przypadku pojawienia 

się gryzoni. 

DZIAŁ VIII 

Wykaz odpadów, które mogą być zbierane do pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnej 

zbiórki odpadów oraz odpadów, których wrzucanie jest zabronione 

Rodzaj odpadów  

i oznaczenie po-

jemnika lub worka 

Kolor pojem-

nika lub wor-

ka 

Rodzaj odpadów nadających się 

do recyklingu, gromadzonych w 

pojemnikach lub workach 

Odpady, których wrzucanie jest 

zabronione 
Uwagi 

„PAPIER” NIEBIESKI Papier i tektura:  
- gazety i czasopisma,  
- katalogi, prospekty, foldery, ulot-

ki, 
- papier szkolny i biurowy,  
- książki i zeszyty,  
- torebki papierowe,  
- papier pakowy,  
- pudełka kartonowe,  
- tektura. 

Papier mocno zabrudzony i tłusty,  
- ręczniki papierowe i zużyte chus-

teczki higieniczne, 
- papier lakierowany i powleczony 

folią, 
- kalka,  
- papier termiczny i faksowy,  
- kartony po mleku i napojach,  
- papier przebitkowy,  
- pieluchy jednorazowe i podpaski,  
- worki po nawozach, cemencie i 

innych materiałach budowlanych,  
- tapety,  
- inne odpady komunalne. 

Zaleca się: 
- przed wrzuceniem usu-

nąć metalowe części i 

plastikowe opakowania. 

„SZKŁO” ZIELONY Szkło:  
- butelki i słoiki szklane po napo-

jach i żywności,  
- butelki po napojach alkoholowych 

i olejach roślinnych, 
- szklane opakowania po kosmety-

kach. 

- szkło stołowe,  
- fajans i porcelana,  
- ceramika, doniczki, 
- znicze z woskiem,  
- lustra i witraże,  
- szkło okienne i zbrojone,  
- żarówki, świetlówki, 
- szkło kryształowe,  
- reflektory i izolatory,  
- opakowania po lekach i rozpusz-

czalnikach,  
- szkło żaroodporne i okularowe,  
- termometry i strzykawki,  
- ekrany i lampy telewizyjne,  
- szyby samochodowe,  
- inne odpady komunalne.  

Zaleca się: 
- wrzucać opróżnione 

opakowania, 

- nie tłuc szkła przed 

wrzuceniem do pojemnika, 
- wrzucać opakowania bez 

zamknięć i zakrętek.  

„METALE 
 I TWORZYWA 

SZTUCZNE”  

ŻÓŁTY Tworzywa sztuczne:  
- butelki po napojach,  
- opakowania po chemii  
gospodarczej (np. szamponach,  
proszkach, płynach),  

- butelki i pojemniki po olejach 

silnikowych i przemysłowych,  
- butelki i pojemniki po płynach 

chłodniczych i hydraulicznych,  
- opakowania po lekach i strzykaw-

Zaleca się: 
- wrzucać opróżnione 

opakowania 

-  zgniatać opakowania 

przed wrzuceniem,  
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- opakowania po produktach  
spożywczych,  
- plastikowe zakrętki,  
- plastikowe torebki, worki, rekla-

mówki i folie,  
- plastikowe koszyczki po owocach.  
 
Metale:  
- puszki po napojach, sokach,  
- puszki z blachy stalowej po żyw-

ności,  
- drobny złom żelazny i metale 

kolorowe,  
- kapsle, zakrętki od słoików, 
- folia aluminiowa.  
 
Wielomateriałowe odpady opako-

waniowe – po płynnej żywności 

(np. kartony po sokach, mleku, 

kosmetykach. 

ki,  
- zabawki,  
- skrzynki po napojach,  
- styropian i inne odpady budowla-

ne i rozbiórkowe,  
- opakowania po farbach, lakierach 

i olejach,  
- tworzywa piankowe,  
- kauczuk, guma i silikon,  
- opakowania po aerozolach,  
- zużyte baterie i akumulatory 

przenośne,  
- zużyty sprzęt elektryczny i elek-

troniczny,  
- części samochodowe, 
- inne odpady komunalne.  

- zgniatać aluminiowe 

puszki przed wrzuceniem. 

„BIO” BRĄZOWY Bioodpady:  

- odpady spożywcze i kuchenne, 
- warzywa i owoce, 

- skorupki jaj, 

- liście, kwiaty, chwasty i skoszona 

trawa,  

- drobne gałęzie drzew i krzewów,  

- trociny i kora drzew, 

- choinki świąteczne, 

- stary chleb. 

- kości zwierząt, 

- olej jadalny, 

- mięso i padlina zwierząt, 

- drewno, 

- leki, 

- piasek i kamienie, 

- odchody zwierząt, 

- popiołu z systemów grzewczych, 

- innych odpadów komunalnych. 

Zaleca się: 
- wrzucać odpady luzem, 

bez torebek foliowych i 

innych opakowań. 
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