
2018 rok
Szanowni Państwo!

Od dnia 1 stycznia 2018 r. w Puławach będzie obowiązywał 
Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO).

Jego wdrożenie związane jest z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania

wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19).

zabudowa wielorodzinna
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ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE,  
ODPADY SUROWCOWE I SZKŁO



STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

18, 30 15, 28 14, 28 12, 26 11, 24 14, 28

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

11, 31 10, 30 13, 27 17, 31 15, 28 13, 31

NIE ZOSTANą ODEbRANE: 
odpady pochodzące z remontów budowlanych, odpady sanitarne,  
części samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

ODPADY WIELKOGAbARYTOWE 
meble, dywany, wózki dziecięce, pierzyny, rowery, grzejniki nieelektryczne



Wspólny System Segregacji Odpadów
(WSSO)



METALE 
I TWORZYWA 

SZTUCZNE
Żółty pojemnik

WRZUCAMY:
✔  odkręcone i zgniecione plastikowe 

butelki po napojach

✔  nakrętki, o ile nie zbieramy 
ich osobno w ramach akcji 
dobroczynnych

✔  plastikowe opakowania po 
produktach spożywczych

✔  opakowania wielomateriałowe  
(np. kartony po mleku i sokach)

✔  opakowania po środkach czystości  
(np. proszkach do prania), 
kosmetykach  
(np. szamponach, paście do zębów) 
itp.

✔  plastikowe torby, worki, 
reklamówki, inne folie

✔  aluminiowe puszki po napojach 
i sokach

✔ puszki po konserwach

✔ folię aluminiową

✔ metale kolorowe

✔ kapsle, zakrętki od słoików

NIE WRZUCAMY:
✖  butelek i pojemników 

z zawartością

✖ plastikowych zabawek

✖  opakowań po lekach 
i zużytych artykułów 
medycznych

✖  opakowań po olejach 
silnikowych

✖ części samochodowych

✖  zużytych baterii 
i akumulatorów

✖  puszek i pojemników 
po farbach i lakierach

✖  zużytego sprzętu 
elektronicznego i AGD

Opróżnij 
przed wyrzuceniem!



PAPIER

NIE WRZUCAMY:
✖  ręczników papierowych 

i zużytych chusteczek 
higienicznych

✖  papieru lakierowanego 
i powleczonego folią

✖  papieru zatłuszczonego 
lub mocno zabrudzonego

✖ kartonów po mleku i napojach

✖  papierowych worków po 
nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych

✖ tapet

✖  pieluch jednorazowych i innych 
materiałów higienicznych

✖  zatłuszczonych jednorazowych 
opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych

✖ ubrań

Niebieski pojemnik

WRZUCAMY:
✔   opakowania z papieru, karton, 

tekturę (także falistą)

✔ katalogi, ulotki, prospekty

✔ gazety i czasopisma

✔  papier szkolny i biurowy, 
zadrukowane kartki

✔ zeszyty i książki

✔ papier pakowy

✔ torby i worki papierowe

Ręczniki papierowe 
i chusteczki wyrzucaj 

do zmieszanych



Niebieski pojemnik

SZKŁO

Zielony pojemnik

WRZUCAMY:
✔  butelki i słoiki po napojach  

i żywności (w tym butelki 
po napojach alkoholowych 
i olejach roślinnych)

✔  szklane opakowania po 
kosmetykach (jeżeli nie 
są wykonane z trwale 
połączonych kilku surowców)

NIE WRZUCAMY:
✖  ceramiki, doniczek, porcelany, 

fajansu, kryształów

✖ szkła okularowego

✖ szkła żaroodpornego

✖ zniczy z zawartością wosku

✖ żarówek i świetlówek

✖ reflektorów

✖  opakowań po lekach, 
rozpuszczalnikach, olejach 
silnikowych

✖ luster

✖ szyb okiennych i zbrojonych

✖  monitorów i lamp 
telewizyjnych

✖ termometrów i strzykawek

zakrętki i kapsle 
wrzucamy  
do metali 

i tworzyw sztucznych



Brązowy pojemnik

WRZUCAMY:
✔  odpadki warzywne i owocowe  

(w tym obierki itp.)

✔ gałęzie drzew i krzewów

✔ skoszoną trawę, liście, kwiaty

✔ trociny i korę drzew

✔ niezaimpregnowane drewno

✔ resztki jedzenia

NIE WRZUCAMY:
✖  kości zwierząt

✖ oleju jadalnego

✖ odchodów zwierząt

✖ popiołu z węgla kamiennego

✖ leków

✖ drewna impregnowanego

✖ płyt wiórowych i pilśniowych MDF

✖ ziemi i kamieni

✖  innych odpadów komunalnych  
(w tym niebezpiecznych)

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE



ODPADY 
ZMIESZANE

Kontener

WRZUCAMY:
✔  tłusty i zabrudzony papier  

(np. papierowe opakowania po 
maśle, margarynie, twarogu)

✔ porcelanę, talerze

✔ styropian opakowaniowy

✔  artykuły higieniczne  
(patyczki higieniczne, wata, 
pampersy itp.)

✔  resztki żywności pochodzenia 
zwierzęcego (kości)

✔ odchody zwierzęce

NIE WRZUCAMY:
✖  odpadów niebezpiecznych  

(m.in.: leków przeterminowanych, 
farb, olejów samochodowych i ich 
opakowań, opakowań po środkach 
ochrony roślin)

✖  zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego (m.in.: żarówek, 
lamp, kineskopów, świetlówek,  
baterii i akumulatorów,  
sprzętu AGD i RTV)

✖ odpadów wielkogabarytowych

✖ popiołu

✖  odpadów biodegradowalnych 
pochodzenia roślinnego (trawy, 
liści, gałęzi, resztek owoców 
i warzyw)

✖  odpadów surowcowych (papieru, 
metali, tworzyw sztucznych)



Przeterminowane leki i termometry rtęciowe:

umieszczać w specjalnych 
pojemnikach ustawionych 
w wyznaczonych aptekach

dostarczyć do punktu 
selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK)

dostarczyć do punktu 
selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK)

przekazać sprzedawcy 
detalicznemu

Zużyte akumulatory:

przekazywać placówkom 
handlowym prowadzącym

ich sprzedaż detaliczną

dostarczyć do punktu 
selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK)

przekazywać placówkom 
handlowym prowadzącym 

sprzedaż detaliczną

dostarczyć do punktu 
selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK)

umieszczać w specjalnych 
pojemnikach ustawionych 

w placówkach oświatowych

Chemikalia, w tym farby, lakiery, 
przepracowane oleje oraz opakowania po nich:

Zużyte baterie:

ODPADY  PROBLEMOWE

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

oddawać podmiotowi zbierającemu 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

(np. sprzedawcy detalicznemu)

dostarczyć do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 

w możliwie nienaruszonym stanie 
(kompletny)

dostarczyć do punktu 
selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK)

przekazać w okresowych akcjach 
zbierania tych odpadów

Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne

dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (PSZOK)

Do 1 tony rocznie dla każdej nieruchomości

Zużyte opony (z wyjątkiem opon przemysłowych 
z samochodów ciężarowych i dostawczych)

 dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych



Przeterminowane leki i termometry rtęciowe:

umieszczać w specjalnych 
pojemnikach ustawionych 
w wyznaczonych aptekach

dostarczyć do punktu 
selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK)

dostarczyć do punktu 
selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK)

przekazać sprzedawcy 
detalicznemu

Zużyte akumulatory:

przekazywać placówkom 
handlowym prowadzącym

ich sprzedaż detaliczną

dostarczyć do punktu 
selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK)

przekazywać placówkom 
handlowym prowadzącym 

sprzedaż detaliczną

dostarczyć do punktu 
selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK)

umieszczać w specjalnych 
pojemnikach ustawionych 

w placówkach oświatowych

Chemikalia, w tym farby, lakiery, 
przepracowane oleje oraz opakowania po nich:

Zużyte baterie:



ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy
Wydział Ochrony Środowiska

tel. 81 458 60 89
      81 458 60 88

czystemiasto.pulawy.eu

UWAGA !
Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są w ilości do 1 tony 

na każdy rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości z terenu Miasta Puławy.

pon-pt  9-17
sobota  8-14


