
JAK SEGREGUJEMY ODPADY 

 
 
 

Kontakt w sprawie gospodarki odpadami: 

Urząd Gminy Janowice Wielkie 

ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie 

tel. 75 75 15 124, wew. 118 

e-mail: eko@janowicewielkie.eu 

 

 

WOREK NIEBIESKI WOREK ŻÓŁTY WOREK ZIELONY WOREK BRĄZOWY 
DO TEGO WORKA WRZUCAMY: 

- papier piśmienny, 

- gazety, czasopisma, gazetki     

reklamowe, ulotki, 

- katalogi, 

- książki, 

- opakowania tekturowe, 

- kartony, tekturę falistą. 

  

UWAGA 
Papier nie powinien być mokry ani 

zanieczyszczony 

DO TEGO WORKA WRZUCAMY: 

- pojemniki plastikowe 

- zgniecione i puste butelki po napojach, 

- zgniecione i puste butelki po chemii 

gospodarczej, 

- plastikowe nakrętki, 

- torebki, folie, reklamówki 

 

UWAGA 
Pojemniki powinny być bez zawartości            

i zgniecione 

DO TEGO WORKA WRZUCAMY: 

- butelki ze szkła barwionego  

i bezbarwnego  

- słoiki ze szkła barwionego  

i bezbarwnego (bez nakrętek, zacisków,   

a także gumowych uszczelek). 

 

 

 

UWAGA 
Pojemniki szklane powinny być w miarę 

czyste, bez zawartości i nie tłuste 

DO TEGO WORKA WRZUCAMY: 

- odpady kuchenne (resztki owoców             

i warzyw, fusy po herbacie i kawie, 

skorupki jaj itp.) 

- liście, trawę, kwiaty 

- resztki roślin ciętych i doniczkowych  

- wióry z drewna i słomy 

NIE WRZUCAMY: 

- papieru samokopiującego, rachunków, 

faktur (do zmieszanych) 

- zatłuszczonego papieru po masłach lub 

margarynach, (do zmieszanych) 

- papieru woskowanego (do zmieszanych) 

- tapet, worków po wapnie, cemencie, 

gipsie, styropianie (do zmieszanych) 

- kartonów po mleku i napojach,  

(do zmieszanych) 

- pieluch jednorazowych i podpasek, 

(do zmieszanych) 

- ubrań (do zmieszanych) 

NIE WRZUCAMY: 

- butelek i pojemników z zawartością, 

plastikowych zabawek (do zmieszanych) 

- opakowań po lekach (do Apteki w 

Janowicach Wlk.) 

- opakowań po wyrobach 

garmażeryjnych (do zmieszanych) 

- opakowań po olejach spożywczych             

i silnikowych, (do zmieszanych) 

- części samochodowych   (do GPZO) 

- mebli i ich części (do GPZO) 

- jednorazowych naczyń,  

(do zmieszanych) 

- sprzętu AGD  (do GPZO) 

- puszek po art. spoż. (do zmieszanych) 

NIE WRZUCAMY: 

- szkła okiennego, szkła zbrojonego, 

szkła żaroodpornego (do zmieszanych) 

- fajansu (do zmieszanych) 

- porcelany, ceramiki, doniczek, 

kryształu, kieliszków (do zmieszanych) 

- luster (do zmieszanych)  

- kineskopów (do GPZO) 

- szyb samochodowych  (do 

zmieszanych) 

- świetlówek, żarówek (do GPZO) 

- opakowań po lekach (do Apteki w 

Janowicach Wlk.)  

- termometrów (do GPZO) 

NIE WRZUCAMY: 

- kamieni, popiołu, żużlu 

(do zmieszanych) 

- opakowań (do innych worków) 

- resztek mięsa, wędlin, ryb, kości  

(do zmieszanych) 

- drewna, gałęzi, desek 

Dopuszcza się pojemniki w innych 
kolorach pod warunkiem ich wyraź-
nego oznaczenia. 

WOREK CZARNY  
DO TEGO WORKA WRZUCAMY:  

odpady, które nie nadają się do odzysku, ale nie stanowią odpadów niebezpiecznych:

• nieotwarte słoiki oraz konserwy w puszkach 

• puszki metalowe po artykułach spożywczych 

• kartony po mleku i napojach 

• papier zabrudzony i mokry 

• papier zabrudzony olejem lub smarem 

• kalka techniczna i maszynowa 

• papier woskowy 

• niewielkie elementy drewniane 

• pieluchy, artykuły higieny osobistej, plastry, 

bandaże, watę 

•  porcelanę, szkło żaroodporne i potłuczone 

naczynia 

• lustra 

• piasek i trociny z kuwet zwierząt domowych 

• kable 

• celofan, tkaniny różnego rodzaju, resztki skór 

naturalnych i sztucznych 

• tworzywa piankowe 

• wycieraczki, dywaniki łazienkowe, poduszki 

• resztki mydła, kosmetyki  

• zimny popiół 

• kalosze, przedmioty z gumy (ale nie opony) 

• styropian 

• opakowania po odżywkach do kwiatów

 ZASADA OGÓLNA: jeśli trudno ocenić, co gdzie należy wyrzucić odpad do kosza czarnego (na odpady zmieszane). 

 

Gminny Punkt Zbierania Odpadów (GPZO) znajduje się w Janowicach Wielkich na terenie czyszczalni ścieków przy ulicy Sportowej, czynny jest codziennie od godziny 13                

do godziny 19 (tel. 75 71 23 093). PRZYJMUJE NIEODPŁATNIE: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz AGD, baterie, świetlówki, żarówki, opakowania po nawozach, zużyte opony, bardzo duże ilości odpadów 
podlegające segregacji (np. szkło, makulatura), przedmioty wielkogabarytowe np. meble ( dodatkowo planowana jest jesienna akcja wywózki odpadów wielkogabarytowych z poszczególnych miejscowości gminy). 


