
INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW 

  
 
 

Co należy wrzucać 

 
 
 

Czego nie należy 
wrzucać  

 
 
 
 
 

POJEMNIK 
KOLORU 

NIEBIESKIEGO 

gazety,  
książki i inny papier,  
tekturę,  
worki papierowe,  
ścinki drukarskie.  
 

opakowań z jakąkolwiek 
zawartością,  
lakierowanego lub 
foliowanego papieru z 
folderów reklamowych,  
tapet, kalki, zatłuszczonego 
papieru.  

Bardzo ważne jest, żeby makulatura 
nie była mokra  (wilgotność to istotny 
parametr jej jakości) oraz, aby razem z 
papierem nie trafiły do pojemnika 
żadne zanieczyszczenia mechaniczne 
(np. metale, szkło, tekstylia, piasek), 
chemiczne (np. kleje, farby) czy 
mikrobiologiczne (pleśń czy grzyby).  

 
 
 
 
 
 
 

POJEMNIK 
KOLORU 
ŻÓŁTEGO 

puste butelki plastikowe po 
rożnych napojach,  
kosmetykach i środkach 
czystości (np. szamponach, 
płynach), plastikowe 
opakowania po żywności  
(np. kubki po jogurtach, 
margarynach), folie i torebki z 
tworzyw sztucznych, czyste 
kanistry plastikowe, 
opakowania wielomateriałowe
typu tetrapak (kartony po 
płynnej żywności) - powinny 
być opróżnione, opakowania 
stalowe i aluminiowe (puszki, 
pudelka, folie itp.) 

opakowań po 
medykamentach 
opakowań i butelek po 
olejach  i smarach, 
puszek i pojemników po 
farbach i lakierach, 
opakowań po środkach 
chwasto-     i 
owadobójczych. 
 

Mycie nie jest konieczne – dobrze, aby 
były względnie czyste, ale drobne 
zanieczyszczenia zawartością im nie 
zaszkodzą. Podstawową zasadą 
dotyczącą wszystkich segregowanych 
przez nas opakowań jest -
 ZGNIATANIE! Dzięki temu 
zmniejszamy ich objętość więcej się 
ich zmieści w pojemniku! 

 

 
 
 
 
 
 

 
POJEMNIK 
KOLORU 

ZIELONEGO 

butelki szklane, 
słoiki, opakowania szklane 
po przetworach, 
szkło po dodatkach 
używanych w kuchni 
(majonez, musztarda), 
butelki po napojach (soki, 
woda, alkohol) oraz 
uszkodzone ich części. 

 

szkła płaskiego (szyby 
okienne i samochodowe) 
szkła zbrojonego, luster, 
szklanek, kieliszków, 
szkła kryształowego, 
naczyń żaroodpornych, 
ceramiki (fajans, porcelana, 
naczynia typu arco, 
doniczki, miski), żarówek, 
świetlówek, kineskopów, 
szklanych opakowań 
farmaceutycznych i 
chemicznych z jakąkolwiek 
pozostałością zawartości. 

Mycie nie jest konieczne – dobrze, aby 
były względnie czyste, ale drobne 
zanieczyszczenia zawartością im nie 
zaszkodzą.  

Uwaga - szkło można zbierać również z 
podziałem na: bezbarwne i kolorowe 
stosując w/w podział. Na szkło 
bezbarwne przeznaczony jest pojemnik 
koloru białego. 

 
 
 
 
 
 
 
 

POJEMNIK 
KOLORU 

BRĄZOWEGO 
 

resztki żywności, 
skorupki jajek, łupiny 
orzechów, 
resztki produktów 
mlecznych, 
fusy po kawie, herbacie 
razem z filtrem 
papierowym, 
stary chleb, 
resztki po zbiorach, 
owoce spadłe z drzew, 
liście, chwasty, drobne 
gałązki, 
trociny. 

 

zepsutej żywności, mięsa, 
kości, resztek jedzenia w 
płynie, odchodów 
zwierzęcych, popiołu z 
kominka lub pieca, 
papierosów oraz 
niedopałków, roślin i 
owoców zaatakowanych 
różnymi chorobami, 
resztek metali, plastiku i 
folii aluminiowych, 
materiałów sprzężonych 
(pieluchy jednorazowe, 
kartony po mleku), 
pełnych woreczków z 
odkurzacza, podściółki dla 
kotów, toreb plastikowych, 
np. tych, w których 
wynosicie Wasze śmieci. 

 

 



Sporządziła: M. Marczakiewicz 

Wałbrzych, 18.01.2013r.  
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 Wg rozdzielnika 
 
 
 
 Urząd Miejski w Wałbrzychu informuje, że od 1 lipca 2013 r. zostanie wdrożony gminny 
system gospodarowania odpadami zgodny z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. Z 2012 r., poz. 391). 
 Za odbiór i gospodarowanie odpadami odpowiedzialna będzie Gmina, która w drodze 
przetargu wyłoni podmiot realizujący zadania w tym zakresie. 
 Obowiązkiem właścicieli nieruchomości będzie złożenie deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenie w niej wysokości tejże opłaty zgodnie ze 
stawkami przyjętymi w uchwale nr XL/350/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 
2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. W przypadku 
zadeklarowania zbierania odpadów w sposób selektywny ustalone zostały niższe stawki opłaty.  
 W celu uniknięcia podwójnej opłaty, tj. na rzecz przedsiębiorcy dotychczas  odbierającego 
odpady  na podstawie indywidualnie zawartych umów oraz na rzecz Gminy, każdy z właścicieli 
nieruchomości powinien zadbać , aby termin obowiązywania jego aktualnej umowy na odbiór 
odpadów upłynął z dniem 30 czerwca 2013 r.  
 Zgodnie ze stanem prawnym na dzień 16 stycznia 2013 r. właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany do utrzymania czystości i porządku poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki 
służące do zbierania odpadów komunalnych, dla których wymagania określono w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych ( uchwała  nr XL/345/2012 Rady 
Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r., na dzień 16 stycznia 2013 r. jeszcze nie 
obowiązująca- czeka na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego). 
Jednocześnie informuje się, że aktualnie trwają prace nad  nowelizacją  w/w ustawy. Wprowadzenie 
zmian dałoby możliwość przejęcia przez Gminę obowiązku wyposażenia nieruchomości w 
pojemniki na odpady komunalne. 
 Szczegółowe zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi zostały uregulowane w uchwałach Rady Miejskiej Wałbrzycha podjętych w dniu     
29 listopada 2012 r., z którymi można się zapoznać w  Biuletynie Informacji Publicznej.  
 Więcej  informacji na temat zmian w gospodarce odpadami komunalnymi mogą Państwo 
znaleźć na stronach internetowych: 
www.bip.um.walbrzych.pl („rewolucja śmieciowa”) 
www.rewolucjasmieciowa.walbrzych.eu  
www.mos.gov.pl („utrzymanie czystości i porządku”) 
www.naszesmieci.mos.gov.pl 
 
Otrzymują: 

1. Wg rozdzielnika 
2. BIK a/a 



Sporządziła: M. Marczakiewicz 
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