
Wspólny System Segregacji
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obowiązuje od 01.07.2017r.



Warunki spełnienia wymogów
Wspólnego Systemu
Segregacji Odpadów

ź Gminy powinny zapewnić na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego możliwość selektywnej zbiórki odpadów 
zgodnie ze Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów.

ź Pojemniki oraz worki powinny zabezpieczać odpady przed 
pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych 
procesów ich przetwarzania.

ź Na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy 
będą miały pięć lat. Czyli gminy będą musiały to zrobić 
maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.

ź Obecne pojemniki oznacza się oznakowaniem, o którym 
mowa powyżej w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 
dnia wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji 
Odpadów.

ź Obecnie obowiązująca umowa na odbieranie lub odbieranie 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, która będzie jeszcze obowiązywała w dniu 
wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, 
zachowuje swoją ważność do czasu, na który została 
zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.
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POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI
PAPIER

Należy wrzucać:
ź opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
ź katalogi, ulotki, prospekty,
ź gazety i czasopisma,
ź papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
ź papier pakowy,
ź torby i worki papierowe.
 
Nie należy wrzucać:
ź ręczników papierowych i zużytych chusteczek 

higienicznych,
ź papieru lakierowanego i powleczonego folią,
ź papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
ź kartonów po mleku i napojach,
ź papierowych worków po nawozach, cemencie i innych 

materiałach budowlanych,
ź tapet;
ź pieluch jednorazowych i podpasek,
ź zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i 

naczyń jednorazowych,
ź ubrań.
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POJEMNIK/WOREK ZIELONY
SZKŁO

Należy wrzucać:
ź Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki 

po napojach alkoholowych i olejach roślinnych).
 
Nie należy wrzucać:
ź Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
ź Szkła okularowego,
ź Szkła żaroodpornego,
ź Zniczy z zawartością wosku,
ź Żarówek i świetlówek,
ź Reflektorów,
ź Szklanych opakowań po kosmetykach,
ź Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach 

silnikowych,
ź Luster,
ź Szyb okiennych i zbrojonych,
ź Monitorów i lamp telewizyjnych,
ź Termometrów i strzykawek.
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POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wrzucać:
ź odkręcone i zgniecione plas�kowe butelki po 

napojach,
ź nakrętki (o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych),

ź plas�kowe opakowania po produktach spożywczych,
ź opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),

ź opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), 
kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,

ź plas�kowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
ź aluminiowe puszki po napojach i sokach,
ź puszki po konserwach,
ź folię aluminiową,
ź metale kolorowe,
ź kapsle, zakrętki od słoików.
 
Nie należy wrzucać:
ź butelek i pojemników z zawartością,
ź plas�kowych zabawek,
ź opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
ź opakowań po olejach silnikowych,
ź części samochodowych,
ź zużytych baterii i akumulatorów,
ź puszek i pojemników po farbach i lakierach,
ź zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
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POJEMNIK/WOREK BRĄZOWY
BIO

Należy wrzucać:
ź odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
ź gałęzie drzew i krzewów,
ź skoszoną trawę, liście, kwiaty,
ź trociny i korę drzew.
 
Nie należy wrzucać:
ź resztek jedzenia, zwłaszcza mięsa i kości zwierząt,
ź oleju jadalnego,
ź odchodów zwierząt,
ź popiołu z węgla kamiennego,
ź leków,
ź drewna impregnowanego,
ź płyt wiórowych i MDF,
ź ziemi i kamieni,
ź innych odpadów komunalnych (w tym 

niebezpiecznych).

UWAGA: Odpady organiczne można kompostować w 
specjalnych skrzyniach, tzw. kompostownikach na terenie 

posesji. Powstały kompost można wykorzystać do 
nawożenia trawników i uprawy roślin.



POJEMNIK/WOREK SZARY
POPIÓŁ

Należy wrzucać:
ź zimny, bez 

zanieczyszczeń, popiół 
drzewny, węglowy.

 
Nie należy wrzucać:
ź ciepłego, zanieczyszczonego 

popiołu,
ź innych odpadów niż popiół.
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POJEMNIK/WOREK CZARNY
POZOSTAŁE PO SEGREGACJI

(ZMIESZANE)

Należy wrzucać:
ź Do pojemnika z 

odpadami zmieszanymi 
należy wrzucać wszystko 
to, czego nie można 
odzyskać w procesie 
recyklingu, z 
wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ELEKTRYCZNE I 
ELEKTRONICZNE

Urządzenia gospodarstwa domowego:
ź chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, 

mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, 
urządzenia klimatyzacyjne, odkurzacze, zamiatacze dywanów, 
żelazka, tostery, frytkownice, noże elektryczne, urządzenia do 
pielęgnacji włosów i ciała oraz wagi, komputery wraz z 
urządzeniami peryferyjnymi, laptopy, notebooki, kalkulatory, 
maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, odbiorniki radiowe, 
telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi fi, oprawy oświetleniowe, 
żarówki, świetlówki, przewody elektryczne, wyłączniki, wiertarki, 
piły, maszyny do szycia, kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry 
wideo, regulatory ciepła, termostaty itp.

Odpady wielkogabarytowe:
ź meble, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki 

dużych rozmiarów.
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Węgrowie 
ul. Gdańska 69
07-100 Węgrów

Tel.: 25 792-26-54      e-mail: pgkwegrow@home.pl
NIP: 824-000-31-72    REGON: 710045680    KRS: 0000112493
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