
JAK SEGREGOWAĆ ODPADY 
TWORZYWA SZTUCZNE 

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 
METALE 

 

WRZUCAMY: 
 puste, odkręcone butelki plastikowe 

po napojach  np. typu PET (najlepiej 
zgniecione), 

 puste butelki plastikowe po 
kosmetykach  i środkach czystości, 

 plastikowe opakowania po żywności             
(np. kubki po jogurtach, serkach, 
kefirach, margarynach),  

 folia (reklamówki, woreczki foliowe), 
 koszyczki po owocach, 
 opakowania wielomateriałowe 

(kartoniki po mleku, sokach) 
 puszki po napojach, konserwach,  
 drobny złom żelazny,  
 metale kolorowe oraz kapsle.   

NIE WRZUCAMY:    
Butelek i pojemników z zawartością, butelek 
i pojemników po olejach i smarach, 
opakowań po lekach, pojemników po 
wyrobach garmażeryjnych, zabawek, gumy, 
sprzętu AGD, styropianu, farbach, baterii, 
lekarstw, opakowań po środkach 
chwastobójczych i owadobójczych itp.          
 

PAPIER I TEKTURA 
 

 

 

 
WRZUCAMY: 
Niezabrudzone i niezatłuszczone:  
 gazety, katalogi, prospekty,  
 papier szkolny i biurowy, 
 książki  w miękkich 

okładkach lub z usuniętymi 
twardymi okładkami,     

 torebki papierowe,  
 papier pakowy, 
 pudełka kartonowe                                   

i  tekturowe, 
 tekturę. 

NIE WRZUCAMY:  
Kartonów i tektury pokrytych 
folią aluminiową (np. opakowań 
po mleku), zabrudzonego                             
i tłustego papieru (np. opakowań 
po maśle, margarynie),  papieru 
termicznego i faxowego, papieru 
przebitkowego, odpadów 
higienicznych (np. wacików, 
podpasek, pieluch), tapet, 
worków po materiałach 
budowlanych, itp. 
 

 
 

 

SZKŁO BEZBARWNE                            
I KOLOROWE 

 

 
 

WRZUCAMY: 
 puste butelki oraz słoiki 

szklane  po napojach                    
i żywności,  

 butelki po napojach 
alkoholowych,  

 szklane opakowania                     
po kosmetykach. 

Usuwanie etykiet z butelek                       
i słoików nie jest konieczne. 
 

NIE WRZUCAMY: 
Szkła stołowego, fajansu, 
porcelany i ceramiki, luster, 
szkła okiennego, żarówek, lamp 
neonowych, fluorescencyjnych                 
i rtęciowych, reflektorów, szkła 
żaroodpornego, doniczek, 
ekranów i lamp telewizyjnych, 
szyb samochodowych, szkła 
okularowego. 

 

 

 

 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI 
 

                

WRZUCAMY: 
 odpady kuchenne, 
 liście, trawa, kwiaty, resztki roślin 

ciętych  i doniczkowych, 

Odpady te mogą być także kompostowane                
w przydomowych kompostownikach. 

 

POPIÓŁ 

 
WRZUCAMY: 

 żużel i popiół z palenisk domowych 

NIE WRZUCAMY: 
Gorącego popiołu, gdyż może to uszkodzić 
pojemnik. Nie zalewamy popiołu wodą –                 
w okresie zimowym prowadzi  to  do 
zamarznięcia i uniemożliwia opróżnienie 
pojemnika. 
Do pojemnika nie wrzucamy ziemi, odpadów 
komunalnych. 

UWAGA! W butelkach, słoikach oraz pozostałych opakowaniach wrzucanych do worków nie powinny znajdować się resztki jedzenia. 
 



 

POJEMNIK NA ODPADY POZOSTAŁE PO WYDZIELENIU ODPADÓW  DO SEGREGACJI 
 

 
 

 

PRZETERMINOWANE LEKI – należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznaczonych pojemnikach, zlokalizowanych m.in. w aptekach, 

placówkach służby zdrowia.  
Miejsca na terenie gminy Koło, w których znajdują się pojemniki na przeterminowane leki: 

 Punkt Apteczny Wrząca Wielka 45, 62-600 Koło,  
 Urząd Gminy w Kole, ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło. 

 

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY – baterie należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej 

(m.in. szkoły, urzędy, sklepy). Zużyte akumulatory należy oddawać do punktów handlowych zajmujących się ich sprzedażą bądź  punktów serwisowych. 
 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – do punktów sprzedaży tego sprzętu (,, jeden za jeden” czyli jedną sztukę zużytego sprzętu za jedną 

zakupioną), do punktów zbierania lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się pod adresem: Wrząca Wielka 
43, 62-600 Koło. Punkt czynny jest w poniedziałki godz. 13.00 – 17.00 i w czwartki godz. 7.30 – 11.30. 

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE – należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się pod 

adresem: Wrząca Wielka 43, 62-600 Koło. Punkt czynny jest w poniedziałki godz. 13.00 – 17.00 i w czwartki godz. 7.30 – 11.30. 
 

ZUŻYTE OPONY –  można oddać przedsiębiorcą zajmującym się ich sprzedażą lub wymianą albo dostarczyć do  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) znajdującego się pod adresem: Wrząca Wielka 43, 62-600 Koło. Punkt czynny jest w poniedziałki godz. 13.00 – 17.00 i w czwartki godz. 7.30 – 
11.30. 

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE – wytwarzane w gospodarstwach domowych podczas realizacji przez właścicieli nieruchomości drobnych prac 

remontowych, które nie wymagają konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia, należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się pod adresem: Wrząca Wielka 43, 62-600 Koło. Punkt czynny jest w poniedziałki godz. 13.00 – 17.00 i w czwartki 
godz. 7.30 – 11.30. 

 

 

WRZUCAMY:                                                                                                                                                                                                                                              
Odpady powstałe w gospodarstwie domowym po wydzieleniu odpadów przeznaczonych do segregacji m.in. zabrudzony                   
i zatłuszczony papier  (opakowania po maśle, twarogu i in.), odpady higieniczne (np. waciki, podpaski), opakowania po 
lekach, pampersy, szkło żaroodporne, porcelana, ceramika, styropian, guma. 
                                                                                                                                                          

NIE WRZUCAMY:                                                                                                                                                                                                                                    
Lekarstw, baterii, akumulatorów, farb, lakierów, chemikaliów, środków chwastobójczych i owadobójczych oraz opakowań  
po nich, żarówek, świetlówek, zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów 
budowlanych, opon. 

 

http://www.google.pl/imgres?q=pojemniki+na+odpady+zmieszane&um=1&hl=pl&sa=N&qscrl=1&rlz=1T4ADFA_plPL470PL470&biw=1280&bih=565&tbm=isch&tbnid=PY6bTeafV3sWJM:&imgrefurl=http://czysty.glogow.linuxpl.info/www/zasselzbr.html&docid=9SoJMgSufwqGvM&imgurl=http://czysty.glogow.linuxpl.info/www/images/stories/pojemnik_na_odpady_2.jpg.jpg&w=650&h=470&ei=5LFlUaGKEcfKPZywgdAF&zoom=1&iact=hc&vpx=563&vpy=191&dur=1419&hovh=191&hovw=264&tx=159&ty=121&page=2&tbnh=145&tbnw=181&start=19&ndsp=24&ved=1t:429,r:39,s:0,i:204

