
 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
ODPADY SELEKTYWNE  

(SUCHE)  
gromadzone w worku o kolorze żółtym 

ODPADY KOMUNALNE 

ZMIESZANE (MOKRE)  
gromadzone w pojemniku min.120 l 

ODPADY ZE SZKŁA 
gromadzone w worku o kolorze 

zielonym 

- butelki plastikowe po napojach (typu 

PET), 

- plastikowe reklamówki jednorazowe, 

- opakowania po chemii gospodarczej np. 

płynach do mycia naczyń itp.  

- wszelkiego rodzaju opakowania 

plastikowe wykonane w całości z plastiku, 

- opakowania będące połączeniem 

plastiku z innymi materiałami, zabawki, 

- kartoniki po sokach i mleku (opakowań 

wielowarstwowych), 

- gazety, książki, zeszyty, prospekty, 

foldery, katalogi, 

- torby papierowe, kartonowe pudełka, 

- tekturę falistą 

- metale (puszki po napojach, konserwach 

i innych art. spożywczych). 

Wszystkie w/w opakowania muszą być 

opróżnione i wolne od zanieczyszczeń, 

popiołu oraz sadzy!!! 

 

- odpady kuchenne (resztki żywności, 

obierki, skórki z owoców, itp.), 

- środki higieny osobistej (pampersy, 

podpaski, itp.), 

- butelki po olejach jadalnych i 

technicznych, 

- opakowania po produktach mlecznych 

np. jogurtach, mleku, śmietanie, 

-  wszelkiego rodzaju folie zabrudzone 

resztkami żywności, olejami, ziemią itp.,  

- opakowania ze styropianu (tacek po 

żywności), 

- kalki, papiery przebitkowych, 

- tłusty papier np.: po maśle lub 

margarynie, 

- papiery łączone z innymi materiałami 

np.: plastikiem lub aluminium. 

Wszystkie w/w odpady nie mogą 

zawierać w pojemniku popiołu, sadzy, 

gruzu oraz !!! 

 

- butelki szklane po napojach, 

sokach, produktach mlecznych, 

- butelki szklane, po piwie, winie, 

alkoholach, 

- słoiki po dżemach i innych 

przetworach, 

- wszelkie inne słoiki i butelki 

( z wyłączeniem ceramiki i szyb 

samochodowych). 

 

 

 

Wszystkie w/w opakowania 

muszą być opróżnione i wolne od 

zanieczyszczeń, popiołu oraz 

sadzy!!! 
 

ZABRANIA SIĘ MIESZANIA POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI ODPADÓW ORAZ GROMADZENIA  
W POJEMNIKACH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH!!! 

- Odpady w dniu odbioru należy wystawiać do drogi do godz. 7.00 

- Pojemniki i worki na odpady mają być oznakowane numerem domu 

- Pojemniki na odpady mają być zapatrzone w kółka oraz dostosowane do ładowania mechanicznego ( pojemniki o 

pojemności poniżej 110 l zazwyczaj się do tego nie nadają). 

Ponadto informujemy, że pozostałe odpady należy dostarczać do 

 Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych / PSZOK/ 

 

PSZOK w Gminie Parczew zlokalizowany w Parczewie ul. Piwonia 73 - na terenie Zakładu 

Usług Komunalnych Sp. z o.o., czynny jest w następujących godzinach:  

- poniedziałek od 12.00 do 18.00  

- wtorek - piątek od 8.00 do 14.00  

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie wskazane poniżej następujące odpady komunalne:  

- odpady komunalne ulegające biodegradacji,  
- odpady zielone,  
- przeterminowane leki i opakowania po lekach,  
- chemikalia i opakowania po nich,  
- zużyte akumulatory i baterie,  
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,  
- odpady budowlane, rozbiórkowe,  
- zużyte opony,  
- popiół. 
 
 

 


