
Instrukcja segregowania odpadów w gminie Wierzbica 

 
PSZOK:  
opakowania po medykamentach, przeterminowane leki, zużyte baterie, świetlówki, zabawki, opakowania po aerozolach z 
substancjami niebezpiecznymi (np. muchozol), opakowania po płynach chłodniczych, olejach silnikowych, środkach ochrony roślin, 
po smarach, opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach – ilości świadczące o zużyciu w gospodarstwach 
domowych, nie z działalności gospodarczej - są przyjmowane w każdą sobotę w Punkcie Selektywnego Zbierania odpadów 
Komunalnych od godziny 8-14 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Wierzbicy. 
 
Usługa komercyjna (za dodatkową opłatą) lub umowa na wywóz nieczystości pochodzących z działalności gospodarczej: 
gruz betonowy i ceglany, stłuczka szklana, szyby okienne i samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, lustra, ramy okienne, framugi i 
drzwi, części samochodowe, papier fotograficzny i termiczny, samokopiujący, papier przebitkowy, kalki (rachunki i faktury), 
styropian budowlany, materiały zawierające azbest, papę, smołę, opakowania po klejach i zaprawach budowlanych, tapety, 
opakowania po farbach, lakierach, aerozole po art. budowlanych (np. pianka), inne, wskazujące na to, że nie powstały w 
gospodarstwach domowych. 
 
 

UWAGA!   Konsorcjum firm P.P.U.H „Interbud” sp. z.o.o.  i  P.U.K „Eko Estetyka” s.c. wskaże każdorazowo właścicieli 
nieruchomości, którzy mimo zadeklarowania segregowania odpadów komunalnych nie zbierają ich w sposób selektywny. W 

takich przypadkach zostaną oni obciążeni opłatą jak za zbieranie nieselektywne. 
 
 
 

Rodzaje 
odpadów: 

Można wrzucać Nie wrzucamy! 

Opakowania ze 
szkła 

(worek zielony) 

Wszelkiego rodzaju opróżnione z 
resztek opakowania szklane, butelki 
po napojach, winie, piwie, alkoholu, 

słoiki i naczynia szklane 

Szklanek, kieliszków, szkła 
kryształowego, naczyń 
żaroodpornych, ceramiki 

(porcelany, doniczek, misek, 
talerzy), naczyń typu DURALEX, 
ARCOROC, YERECO – odpady 

komunalne 

Makulatura i 
tekstylia (worek 

niebieski) 

Gazety, zeszyty, książki, opakowania 
z kartonu i papieru, opakowania 
z drewna, ubrania, buty, tekstylia 

artykułów i papierów higienicznych 
(np. pieluch jednorazowych, 
chusteczek higienicznych, 

podpasek), papieru z folią i klejem – 
odpady komunalne 

Plastiki i metale 
(worek żółty) 

Czyste opakowania po napojach 
i innych płynach oraz po chemii gospodarczej, czyste 
opakowania plastikowe po produktach spożywczych, 

czyste folie i bezbarwne worki foliowe; (pojemniki 
oznaczone symbolami PET, HDPE, PE, PP) czyste 

puszki po napojach i konserwach, drobny złom 
żelazny i z metali kolorowych, folie aluminiowe, 
zakrętki i kapsle metalowe od słoików i butelek, 

opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach, 
mleku), pojemniki po olejach spożywczych, styropian 

opakowaniowy 

Pieluch i pampersów, butelek 
i pojemników z zawartością, 

opakowań i butelek po lekach, 
opakowań i butelek po smarach, 

farbach, lakierach, płynach 
chłodniczych, środkach ochrony 
roślin, zabawek, sprzętu AGD, 

styropianu budowlanego, opakowań 
po medykamentach 

Odpady 
biodegradowalne- 
(zielone) (worek 

brązowy) 

Trawa, liście, drobno pocięte gałęzie.  
Niesfermentowane: resztki jedzenia i produkty 
spożywcze, resztki warzyw i owoców, obierki, 

skorupki jaj 

Ziemi, kiszonek traw 
sfermentowanych, produktów 

rolnych, pozostałości po produkcji 
przemysłowej 

Odpady komunalne 
zmieszane 

(pojemnik lub 
worek czarny) 

Opakowania po maśle i margarynie, saszetki po 
herbacie, fusy po kawie, pampersy, zużyte artykuły 
higieniczne, zmiotki, zabrudzone szmaty i ubrania, 

przeterminowane/sfermentowane odpady 
żywnościowe, opakowania po aerozolach 

(dezodorant) 

Odpadów niebezpiecznych 
i odpadów segregowanych. Gruzu 

i odpadów pobudowlanych. 
Popiołów i żużli 

Popiół i żużel Popiół i żużel, pyły paleniskowe 
Innych odpadów, żużli popiołów 
powstających podczas produkcji 

przemysłowej 
  


