
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE FRYSZTAK  
 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (gromadzimy w worku koloru żółtego z napisem „Metale i 
tworzywa sztuczne) 

Wrzucamy: 

 Zgniecione plastikowe butelki po napojach 

 Plastikowe opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarczej, kosmetykach 

 Opakowania wielomateriałowe ( kartony po sokach i produktach mlecznych) 

 Plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie 

 Plastikowe skrzynki, doniczki, wiadra 

 Zabawki z tworzywa sztucznego 

 Aluminiowe puszki po napojach, puszki po konserwach  

 Drobny złom żelazny i metale kolorowe 

 Nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików 
 

Nie wrzucamy: 

 Butelek i pojemników z zawartością 

 Nieopróżnionych opakowań po lekach, farbach, lakierach, olejach 

 Zużytych artykułów medycznych (strzykawki, wenflony itp.) 

 Zużytych baterii i akumulatorów 

 Części samochodowych 

 Zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 

 Styropianu  

 

PAPIER (gromadzimy w worku koloru niebieskiego z napisem „Papier” 

Wrzucamy: 

 Czyste opakowania z papieru i tektury 

 Gazety, książki, zeszyty, katalogi, ulotki,  

 Papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki 

Nie wrzucamy: 

 Papieru lakierowanego i powlekanego folią 

 Papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego 

 Kartonów po napojach 

 Worków po nawozach 

 Ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych 

 

SZKŁO (gromadzimy w  worku koloru zielonego z napisem „Szkło”) 

Wrzucamy: 

 Butelki, słoiki,  

 Szklane opakowania po kosmetykach  

Nie wrzucamy: 

 Ceramiki, porcelany, szkła żaroodpornego, fajansu 

 Zniczy z zawartością wosku 

 Żarówek świetlówek, termometrów, strzykawek, reflektorów 

 Nieopróżnionych opakowań po lekach 

 Szkła okiennego i zbrojonego 

 Luster 

 Szyb samochodowych 

 

BIOODPADY (gromadzimy w worku koloru brązowego z napisem „Bio”) 

Wrzucamy: 

 Trawa, liście, kwiaty, drobne gałęzie 

Nie wrzucamy: 

 Kości zwierząt, resztek żywności 



 

Odpady zmieszane (gromadzimy w workach oznaczonych kartką w kolorze czerwonym) 

Wrzucamy: 

 Odpady które nie nadają się do odzysku i nie stanowią odpadów niebezpiecznych t. j. 
środki higieny osobistej, zabrudzony papier, folie aluminiowe, styropian opakowaniowy, 
obierki, resztki żywności 

  

Nie wrzucamy: 

 Baterii, leków, chemikaliów, świetlówek, sprzętu RTV/AGD, odpadów budowlanych, 
popiołów 

 

 
POPIÓŁ (gromadzimy w workach oznaczonych kartką koloru szarego) 

 

ODPADY NIESEGREGOWANE (gromadzimy w workach oznaczonych kartką koloru białego) 

Wrzucamy wszystkie odpady komunalne oprócz odpadów niebezpiecznych, bio i popiołu) 

 
 
 

 
 Selektywnie zbierane odpady (z wyjątkiem  odpadów zmieszanych) mogą być dostarczone 

we własnym zakresie do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

w Gliniku Dolnym 100A. Do PSZOK należy dostarczać we własnym zakresie odpady w postaci: 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; zużytych baterii i akumulatorów; zużytych opon; 

przeterminowanych leków; tekstyliów; odpadów zielonych; odpadów niebezpiecznych takich jak: 

farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pozostałości po środkach ochrony roślin oraz 

przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach, chemikalia, lampy 

rtęciowe; odpady wielkogabarytowe; odpady budowlane (w tym styropian). Jeśli rodzaj i/lub ilość 

odpadów dostarczonych do PSZOK wskazuje że nie zostały one wytworzone w gospodarstwie 

domowym, pracownik PSZOK odmawia ich przyjęcia lub żąda wypełnienia formularza 

„Potwierdzenia przekazania odpadów do PSZOK Frysztak”. W PSZOK przyjmowane są 

wyłącznie odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych położonych na 

terenie Gminy Frysztak i nie ma możliwości przyjmowania odpadów powstających w wyniku 

prowadzenia działalności gospodarczej.  

Aktualnie PSZOK jest czynny: od kwietnia do września w środy od 13:00 do 19:00 oraz 
soboty od 9:00 do 14:00 oraz od października do marca w środy od 12.00 do 17.00 oraz w 
soboty od 9.00 do 14.00. 
 


