
CZYSTY NOWOGARD,  

CZYLI JAK SEGREGOWAĆ ODPADY 

 

 

Odpady komunalne – to odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach 

użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter 

lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

 

Segregacja odpadów – to rozdzielanie odpadów według rodzaju materiału z jakiego zostały 

wykonane, wysegregowanie materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. 

 

Odpady ulegające biodegradacji – to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub 

beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. 

 

Odpady zielone – rozumie się przez to odpady powstające w wyniku pielęgnacji i uprawiania 

publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia 

roślinnego z targowisk, cmentarzy, parków, zieleńców miejskich, ogrodów. 

  

Opakowania wielomateriałowe - opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych 

materiałów, których nie można rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod 

mechanicznych, np. kartony po sokach i mleku. 

 

Odpady niebezpieczne - to m. in. baterie, oleje hydrauliczne, smary, płyny hamulcowe, 

substancje i preparaty chemiczne, przeterminowane leki, akumulatory, świetlówki, odpady 

elektroniczne.  

 

 

 

SEGREGACJA ODPADÓW W GMINIE NOWOGARD 

 

Na terenie gminy Nowogard stosuje się pojemniki lub worki (worki częściowo przeźroczyste) 

następującego koloru: 

 Kolor niebieski – papier 

 Kolor żółty – tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe 

 Kolor zielony – szkło 

 Kolor brązowy – odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone 

oraz pojemniki do gromadzenia pozostałych odpadów komunalnych. 

 

 



Do poszczególnych pojemników wrzucamy zużyte materiały i opakowania 

zwracając uwagę na ich właściwą segregację: 

 

 

 

NIEBIESKI – PAPIER 

 

lub    

Do pojemnika wrzucamy: 

 wykorzystany papier, 

 gazety, książki, zeszyty, 

 prospekty, katalogi, 

 torebki papierowe, 

 papier pakowy, 

 kartony, pudełka, tekturę. 

 

Do pojemnika nie wrzucamy: 

 kartonów po mleku i napojach, 

 kalek oraz papieru przebitkowego, 

 papieru do faxu, 

 artykułów higienicznych, 

 pieluch jednorazowych (pampersów), 

 tapet, worków po materiałach budowlanych (np. cemencie, gipsie, klejach, zaprawie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŻÓŁTY – TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE 

 

lub  

 

Do pojemnika wrzucamy: 

 puste, nie zakręcone butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET, PE), 

 puste, nie zakręcone butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości - tzw. chemię  

gospodarczą, (np. opakowania po szamponach, płynach, itp.), 

 odpady wielomateriałowe (np. kartony po sokach i produktach mlecznych, kartony po 

proszkach do prania, papier po maśle), 

 folię i torebki z tworzyw sztucznych, 

 kanistry plastikowe, plastikowe skrzynki, doniczki, wiadra,   

 drobny złom żelazny i metale kolorowe, opakowania z aluminium (puszki po piwie, itp.), 

opakowania po dezodorantach, lakierach do włosów itp., 

 opakowania plastikowe po margarynach, kefirach, jogurtach, serkach, smalcu, lodach. 

 

Do pojemnika nie wrzucamy: 

 opakowań po medykamentach, 

 tworzyw piankowych, styropianu i naczyń jednorazowych styropianowych, 

 produktów z tworzywa sztucznego typu: zabawki, szczoteczki do zębów, strzykawki, 

 opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, 

 opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych, 

 sprzętu RTV i AGD, a także ich części, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ZIELONY - SZKŁOZIELONY- na szkło    

lub     

 

Do pojemnika wrzucamy(puste i oczyszczone): 

 białe i kolorowe butelki jednorazowe, 

 białe i kolorowe słoiki, 

 szklane opakowania po kosmetykach, 

 butelki po piwie, winie i napojach alkoholowych,   

  

Do pojemnika nie wrzucamy 

 zakrętek, kapsli, korków, 

 butelek fajansowych, 

 porcelany i ceramiki, 

 butelek z tworzywa sztucznego, 

 luster i żarówek, 

 szkła okiennego i zbrojonego. 

 

BRĄZOWY – ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI I ODPADY ZIELONE 

lub     

  

 

Do pojemnika wrzucamy: 

 wszelkie odpady spożywcze (np. odpady po owocach i warzywach, resztki ugotowanych 

warzyw), 

 skorupki jaj, 

 łupiny orzechów, 



 resztki produktów mlecznych (BEZ OPAKOWAŃ!), 

 fusy po kawie (również filtry papierowe), 

 saszetki po herbatach, 

 stary chleb, 

 kwiaty, 

 ziemię po kwiatach doniczkowych, 

 ściętą trawę, chwasty, gałązki drzew i krzewów, liście, 

 popiół z kominka i z grilla. 

 

Do pojemnika nie wrzucamy: 

 mięsa, 

 kości, 

 odchodów zwierzęcych, 

 papierosów i niedopałków. 

 

 

 

POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE 

 

 

Pozostałe po wysegregowaniu odpady komunalne należy gromadzić w zamkniętych, 

szczelnych pojemnikach do gromadzenia odpadów komunalnych, które następnie są opróżniane 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. 

 

Do pojemnika wrzucamy m.in.: 

 artykuły higieniczne i pieluchy jednorazowe, 

 tworzywa piankowe i styropianowe, 

 butelki fajansowe, porcelanę i ceramikę, 

 produkty z tworzywa sztucznego: zabawki, szczoteczki do zębów, 

 opakowania i butelki po smarach, olejach, farbach i lakierach, 

 mięso, kości, 



 kalki i papier przebitkowy, papier do faxu. 

 

Do pojemnika nie wrzucamy: 

  odpadów nadających się do odzysku: papier, tektura, szkło, metale, opakowania 

wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, 

  przeterminowanych leków, chemikaliów, 

  baterii, akumulatorów, 

 sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

 mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

 odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

 zużytych opon, 

 odpadów niebezpiecznych (np. leki, żarówki, baterie) 

 

 

 

 

Przeterminowane leki i chemikalia należy umieszczać wyłącznie w pojemnikach do tego 

przeznaczonych, zlokalizowanych w aptekach lub dostarczyć bezpośrednio do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

 

Zużyte baterie i akumulatory sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym tusze do 

drukarek, płyty CD/DVD) należy umieszczać wyłącznie w punktach do tego przeznaczonych lub 

dostarczyć bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

 

Pozostałe odpady niebezpieczne (np. żarówki, świetlówki) należy dostarczać bezpośrednio 

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

 
Odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w kontenerach przeznaczonych do 

tego typu odpadów, które na zlecenie właściciela nieruchomości, odpłatnie dostarcza przedsiębiorca 

odbierający odpady komunalne, właściciel nieruchomości może je również dostarczyć bezpośrednio 

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

 

Zużyte oleje silnikowe i płyny hamulcowe należy wymieniać tylko w miejscach do tego 

przeznaczonych np. w autoryzowanych stacjach obsługi lub innych warsztatach samochodowych. 

 

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

odbierane są 2 razy do roku w formie tzw. wystawek, przez przedsiębiorcę odbierającego od 



właścicieli nieruchomości odpady komunalne, w terminach określonych przez gminę. Właściciel 

nieruchomości może je również dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK). 

 

Zużyte opony właściciel nieruchomości może dostarczyć bezpośrednio do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

Odpady zielone odbierane są 5 razy do roku w terminie od maja do września przez 

przedsiębiorcę odbierającego od właścicieli nieruchomości odpady komunalne. Właściciel 

nieruchomości może również dostarczyć je bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK). 

Raz w roku organizowana jest zbiórka choinek. 

 

Odzież i tekstylia należy umieszczać w specjalnych kontenerach przeznaczonych do zbiórki 

odzieży lub dostarczyć bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOK). 


