
Segregowanie śmieci – prosta sprawa
Nowa ustawa gwarantuje, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregując odpady, chronisz 
środowisko i oszczędzasz pieniądze. Śmieci segregowane będą zbierane w kolorowych workach: 
zielonych, żółtych i niebieskich. Pozostałe – w pojemniku na odpady zmieszane.

ZIELONE – NA SZKŁO

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

czyste słoiki (bez nakrętek),
butelki białe i kolorowe (bez kapsli, korków).

tłuczonego szkła, luster i szkła zbrojonego,
szyb okiennych, samochodowych,
fajansu i porcelany (misek, szklanych talerzy,
figurek itp.), szkła nietłukącego typu duraleks, 
lamp jarzeniowych, żarówek, 
szklanych opakowań po lekach, 

ŻÓŁTE – NA TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

czyste opakowania po płynach i butelki po napojach (PET), 
plastikowe kubki i opakowania po produktach
spożywczych i domowej chemii (np. płyny, szampony),
folię, woreczki foliowe, reklamówki,
artykuły z plastiku w połączeniu z innymi materiałami,
puszki po napojach, konserwach,
kartony po mleku, sokach.

tworzyw piankowych i styropianu,
opakowań po farbach,
worków i pojemników po nawozach sztucznych
i środkach ochrony roślin, 
wyrobów z PCV (np. płytki, wykładziny). 

NIEBIESKIE – NA PAPIER I TEKTURĘ

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

gazety, książki, zeszyty, 
torby i worki papierowe, 
tekturę i kartony oraz opakowania wykonane
z tych materiałów.

zanieczyszczonego i tłustego papieru (np. z masła, 
margaryny), 
artykułów wykonanych z połączenia papieru
z innymi materiałami (np. kartonów po napojach), 
opakowań po nawozach sztucznych i środkach 
ochrony roślin,
artykułów higienicznych,
kolorowego papieru powlekanego (katalogi, foldery),
tapet, papieru termicznego.

Odpady zmieszane odbierane będą co 
dwa tygodnie, natomiast odpady zbiera-
ne selektywnie raz w miesiącu. Odpady 
wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i 
elektroniczny – raz w roku. Szczegółowy 
harmonogram odbioru śmieci zostanie 
opublikowany na stronie www.purda.pl

Pamiętaj!
•	Zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki pla-

stikowe przed wrzuceniem do pojemnika!
•	Sprawdź, co producent proponuje zrobić z 

opakowaniem (znak na opakowaniu).

Odpady, których nie można posegregować zgod-
nie z zestawieniem w tabeli obok, gromadzimy 
w pojemniku na  odpady zmieszane.

Do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów 
Komunalnych w Purdzie (Purda 19A, Referat 
Gospodarki Komunalnej), w porozumieniu z od-
biorcą odpadów (tel. 89 512-24-12, 512-24-08), 
można przekazać: 
•	chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, 

środki ochrony roślin, oleje odpadowe)
•	meble i inne odpady wielkogabarytowe;
•	baterie i akumulatory (lub w placówkach 

oświatowych i innych obiektach użyteczności 
publicznej oraz w specjalnych pojemnikach w 
punktach handlowych sprzedających baterie);

•	sprzęt elektryczny i elektroniczny (lub przeka-
zać przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju  
bądź w punktach zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w punktach 
serwisowych);

•	opony.




