
ZASADY  SEGREGACJI ODPADÓW  KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY  MARCISZÓW . 

PLASTIK 

 

SZKŁO 

 

PAPIER 

 

ZBIERAJ  ZBIERAJ 
 ZBIERAJ 

 

• jednorazowe butelki po 

napojach typu „PET”, 

• butelki po środkach do 

prania, 

• butelki po szamponach, 

mydłach w płynie, 

• folie opakowaniowe 

• butelki kolorowe i bezbarwne po 

napojach 

• szkło barwione, butelki po 

napojach alkoholowych, szklane 

flakony 

• słoiki 

• inne szklane przedmioty. 

• tekturę 

• gazety 

• magazyny kolorowe 

• katalogi, ulotki 

• papier listowy, papier do ksero, 
zeszyty, książki 

• torebki i torby papierowe 

 PAMIĘTAJ   PAMIĘTAJ PAMIĘTAJ 

• usuń resztki produktów 

z  butelek 

• zgnieć butelkę 

•  zdejmij zakrętki, kapsle, korki, 

koszyczki metalowe z butelek od 
szampana lub wina musującego 

• opróżnij wyrzucane przedmioty  

• usuń części, które nie są z papieru: 

o zszywki 

o spinacze 

o resztki taśmy klejącej z 
kartonów 

o naklejki 

o foliowe okienka i folie 

• usuń resztki produktów z 

opakowań papierowych, 

• kartony, torebki, papierowe złóż 
na płasko lub wypełnij papierem.  

PROSIMY NIE WRZUCAĆ PROSIMY NIE WRZUCAĆ PROSIMY NIE WRZUCAĆ 

•  butelek po środkach 

chemicznych, farbach, 

olejach, 

• opakowań po środkach 

ochrony roślin, 

• butelek po oleju 

silnikowym, 

• tworzyw piankowych, gum, 

styropianu, 

• tworzyw sztucznych 

zastosowania medycznego, 

• sprzętu gospodarstwa 

omowego, 

• puszek po aerozolach, po 

lakierach i farbach z 
resztkami produktów. 

•  żarówek, świetlówek! 

• butelek po środkach ochrony 

roślin, 

• naczyń żaroodpornych, 

• porcelany, fajansu, płytek 

ceramicznych, 

• doniczek i ceramiki, 

• szkła samochodowego, 

• luster, 

• kineskopów, 

• szkła plastikowego, 

• szkła okularowego, 

• szkła zbrojonego 

 

• toreb po środkach ochrony roślin, 

• papieru zabrudzonego tłuszczem, 

żywnością, chemikaliami. 

WSZYSTKIE POZOSTAŁE PO SEGREGACJI ODPADÓW FRAKCJE WRZUCAMY DO TZW.ODPADÓW 

ZMIESZANYCH  (POJEMNIK CZARNY LUB METALOWY) 

ODPADY„BIO” - zbieramy do worków lub pojemników koloru brązowego. 
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  ( PSZOK ) 

FUNKCJONUJE NA TERENIE BYŁEGO WYSYPISKA SMIECI W CIECHANOWICACH 

DO PSZOK PRZYJMOWANE SĄ ODPADY KOMUNALNE, DO KTÓREGO WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI 

BĘDĄ MOGLI NIEODPŁATNIE DOSTARCZYĆ;  PRZETERMINOWANE LEKI, CHEMIKALIA, METALE, 

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY, ZUŻYTY SPRZĘT AGD i RTV ODPADY WIELKOGABARYTOWE (np. 

meble), ZUŻYTE OPONY, ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE POWSTAŁE PODCZAS DROBNYCH 

REMONTÓW. 



 


