
Wrzucamy
  odpady kuchenne ulegające biodegradacji  

(np. obierki po owocach i warzywach)
  odpady zielone, które pochodzą z pielęgnacji terenów 

przydomowych (np. liście, trawa, gałęzie)
NIE należy łączyć obu tych rodzajów odpadów w jednym 
worku.

Nie wrzucamy
  mięsa, wędlin, kości
  produktów w opakowaniach
  kartonów po mleku lub napojach
  odchodów zwierząt domowych (psów, kotów itp.)

Odpady wielkogabarytowe
Odbierane będą dwa razy w roku w formie tzw. wystawek.

Zużyte baterie, świetlówki  
i żarówki energooszczędne
Należy przekazać do placówek handlowych prowadzących 
sprzedaż tych produktów. Są one zobowiązane do zbierania ich  
w oznaczonych pojemnikach.

Zużyte akumulatory i opony
Należy oddawać podczas zakupu nowych w placówkach 
handlowych lub zakładach wulkanizacyjnych.

Przeterminowane leki
Należy zwracać do wyznaczonych aptek.

Co można kompostować
  skoszoną trawę, opadłe liście, wyrwane chwasty
  rozdrobnione gałęzie, opadłe owoce
  popiół z kominka i grilla
  obierki z warzyw i owoców (z wyjątkiem cytrusów)
  muł oraz glony z oczka wodnego
  podartą tekturę i papier (ale nie kolorowe czasopisma)
  fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek

Nie należy kompostować
  materiałów nieorganicznych (plastki, szkło, metal)
  liści porażonych przez choroby i szkodniki  

     (np. kasztanowca ze szrotówkiem)
  solonych tłustych odpadów kuchennych  

     (sól i tłuszcz spowalniają rozkład)
  owoców cytrusowych (spowalniają rozkład) i skórek po nich  

     (są nasączone konserwantami)
  kłączy perzu
  resztek gotowanych potraw (ściągają szczury)

Spopielałe drewno (węgiel drzewny, suche szczapki drzewne) 
można przeznaczyć na kompost. Trzeba pamiętać o tym,  
by nie rozkładać go w kompostowniku grubą warstwą,  
lecz wymieszać z innymi resztkami organicznymi. 
Dzięki dodatkowi popiołu zmieni się odczyn kompostu  
(pH wzrośnie), poza tym stanie się on zasobniejszy w potas. 
Zamiast kompostowania, popiół z grilla można rozsypać  
pod rośliny, które potrzebują potasu w dużych ilościach. 
Należą do nich jabłonie, krzewy agrestowe, pomidory. 
Sporo potasu potrzebują także dalie.

Worki z odpadami powinny zostać 
zawiązane przez ich wystawieniem.UWAGA

JAK
SEGREGOWAĆ
ODPADY
STANDARDY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE NIEPOŁOMICE

ODPADY ULEGAJĄCE 
BIODEGRADACJI

Punkt selektywnej zbiórki odpadów
ul. Wodna w Niepołomicach, tel. 12 250 94 60
otwarty od wtorku do soboty w godz. 10.00-18.00 
w sezonie zimowym w godz. 10.00-16.00

KOMPOSTOWANIE
- WARTO WIEDZIEĆ

Chcesz wiedzieć więcej?
Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej
ul. Zamkowa 5, I p., pok. nr 2, tel. 12 250 94 52
www.smieci.niepolomice.eu
e-mail: odpadykomunalne@niepolomice.eu



Wrzucamy
  gazety i czasopisma
  prospekty, katalogi i reklamy
  papierowe torby na zakupy
  zużyte zeszyty, stare książki, mapy
  papier biurowy i kserograficzny
  kartony i tekturę
  koperty

Nie wrzucamy
  tapet
  zabrudzonego i zatłuszczonego papieru
  papieru z folią lub domieszką tworzyw sztucznych
  pieluch, artykułów higienicznych
  worków po cemencie
  papieru faksowego i termicznego
  papieru przebitkowego (kalki)
  kartonów po mleku lub napojach

Wrzucamy
  zgniecione plastikowe butelki po napojach i olejach 

spożywczych, płynach do mycia i chemii gospodarczej
  plastikowe worki, kubki, torebki, reklamówki
  plastikowe opakowania po owocach i wyrobach 

garmażeryjnych
  kartony po mleku i sokach
  puszki po napojach i konserwach
  naczynia do gotowania
  metalowe narzędzia, pokrywki
  drobny złom, kapsle i zakrętki, folię aluminiowę

Nie wrzucamy
  opakowań po lekach, olejach przemysłowych i farbach
  opakowań aerozolowych
  styropianu i tworzyw piankowych
  zabawek, sprzętu AGD
  części samochodowych

PAPIER  
I TEKTURA

SZKŁO BEZBARWNE 
I KOLOROWE

TWORZYWA SZTUCZNE 
I METALE

Wrzucamy
  butelki i słoiki po napojach i żywności
  opakowania po kosmetykach

zarówno ze szkła bezbarwnego, jak i kolorowego

Nie wrzucamy
  ceramiki, fajansu, porcelany, kryształów
  szkła stołowego i żaroodpornego
  luksferów (pustaków szklanych)
  szkła zbrojonego i okiennego
  szkła okularowego
  szyb samochodowych
  luster
  żarówek fluorescencyjnych i neonowych
  butelek po produktach przemysłowych


