
JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY - Z TERENU GMINY SOBOLEW 
 

PLASTIK 
 

MAKULATURA 
SZKŁO 

 

ODPADY ULEGAJĄCE 
BIODEGRADACJI 

(zagospodarowanie w 

kompostowniku lub PSZOK) 

- plastikowe butelki po 

napojach, środkach czystości, 

płynach do prania i do mycia 

naczyń, szamponach, itp. 
- reklamówki, folie, plastikowe 
zakrętki, koszyczki po owocach, 

itp. Metalowe puszki po: 
- konserwach, napojach, 

- karmie do zwierząt, 
-inne opakowania metalowe. 

-opakowania po: słodyczach, 
ciastkach, owocach, opakowania 

po mrożonkach, 
- opakowania po jogurtach, 

śmietanie, itp. 
Opakowania wielomateriałowe: 

- worki po paszach i po 

koncentratach 
-kartony po mleku, sokach. 

Zaleca się! Oczyszczanie silnie 

zabrudzonych tworzyw i 

opakowań. 

ZAKAZUJE SIĘ 

MIESZANIA Z INNYMI 

ODPADAMI! 

 

-gazety,  książki, torebki 

papierowe, 

tektura, kartony. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAKAZUJE SIĘ 

MIESZANIA Z INNYMI 

ODPADAMI! 

- butelki i szklane opakowania po 

napojach i  żywności, 

-butelki po napojach alkoholowych, 
- słoiki (bez zakrętek, zacisków, 

gumowych uszczelek), 
- szklane opakowania po kosmetykach, 

-inne opakowania szklane itp. 

 

 

 

 

 

 

ZAKAZUJE SIĘ MIESZANIA Z 

INNYMI ODPADAMI! 

 

-odpady kuchenne (stałe): 

-skorupki jaj, 

-odpadki z ryb, 

-odpadki z mięsa i drobne kości, 

- skorupki z orzechów, 
- resztki owoców i warzyw, 

- zepsuta żywność 

- filtry do kawy i herbaty z 

zawartością, 
- kwiaty, pozostałości roślin, 

liście, trawa, 
- przycięte części drzew i 

krzewów, 
- ręczniki papierowe, 

chusteczki, papier toaletowy, 

serwetki, małe zwierzęce 

odchody z trocinami itp. 

ZAKAZUJE SIĘ 

MIESZANIA Z INNYMI 

ODPADAMI! 

 

 

POPIÓŁ zbieramy do oddzielnych worków lub przekazujemy do PSZOK – ZAKAZUJE SIĘ 

MIESZANIA POPIOŁU Z INNYMI ODPADAMI! 
 



POJEMNIKI LUB WORKI CZARNE –  ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) tj. np. – pampersy,  worki 

od odkurzaczy, sznurki, wstążki, kobiece artykuły higieniczne, zużyta wata, wacik, lustra, szkło zbrojone, szkło płaskie, 

małe opakowania ze styropianu, spodki, ceramika, niedopałki papierosów, zmiotki itp. 

ZAKAZUJE SIĘ MIESZANIA POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI ODPADÓW W przypadku mieszania 

odpadów odbierane będą jako zmieszane odpady komunalne –  co skutkować będzie zwiększoną opłatą 
 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowanego w Gończycach- teren dawnego SKR w wyznaczonych terminach 

bezpłatnie przyjmowane będą następujące odpady: 

- przeterminowane leki i chemikalia 

- zużyte baterie i akumulatory 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe 

- odpady budowlane i rozbiórkowe 

- zużyte opony 

- odpady zielone i biodegradowalne 

Opłaty można wnosić w kasie Urzędu Gminy Sobolew  

lub na rachunek bankowy 70 9217 0001 0010 6470 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie, Oddział w Sobolewie 

w terminach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada 

KONTAKT: Urząd Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, tel. (25) 682 50 23 

EKOLIDER, Lucin 4, 08-400 Garwolin, tel: (25) 683 09 53,  mail: biuro@ekolider.eu 

 


