
ZASADY 
SEGREGACJI ODPADÓW 

SZKŁO

BIO
METALEI TWORZYWASZTUCZNE

www.eko-region.pl
Oddział Bełchatów
ul. Bawełniana 18
tel. 44 632 39 00

tel. 44 634 10 00
www.zelow.pl

Urząd Miasta i Gminy 
w Zelowie

ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów
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WRZUCAMY:
- odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.)
- drobne gałązki drzew i krzewów
- skoszoną trawę, liście, kwiaty
- trociny i korę drzew
- resztki jedzenia (bez mięs)

NIE WRZUCAMY:
- kości zwierząt
- resztek mięsa
- worków foliowych
-  odchodów zwierząt
- drewna impregnowanego
- płyt wiórowych i MDF
- ziemi i kamieni

WRZUCAMY:
- opakowania z papieru, kartonu, tektury
- gazety, czasopisma
- katalogi, ulotki
- papier, zadrukowane kartki                    
- książki i zeszyty
- torebki i worki papierowe
- papier pakowy

NIE WRZUCAMY:
- papieru mocno zabrudzonego lub zatłuszczonego
- papieru lakierowanego i powleczonego folią
- kartonów po mleku i napojach
- pieluch jednorazowych i podpasek
- zużytych ręczników kuchennych i chusteczek
  higienicznych
- papierowych worków po nawozach, cemencie
  i innych materiałach budowlanych
- tapet
- ubrań

WRZUCAMY:
- czyste opakowania szklane
- butelki, słoiki, flakony
- opakowania szklane bez zawartości

NIE WRZUCAMY:
- ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów
- szkła żaroodpornego
- żarówek i świetlówek
-  reflektorów
- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach,
  olejach silnikowych
- luster
- szyb samochodowych, okiennych 
- termometrów
- stłuczki szklanej

WRZUCAMY:
- butelki po napojach (zgniecione)
- opakowania z tworzyw sztucznych
- opakowania wielomateriałowe np. karton
  po mleku, sokach
- plas�kowe torby, worki, reklamówki i inne
  folie (niezabrudzone)
-  metale kolorowe (puszki po napojach
  i konserwach)
- folię aluminiową (niezabrudzoną)
- zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, 
  o ile nie są wykonane z trwale połączonych
  kilku surowców)
- puste opakowania po lekach i zużytych
  artykułach medycznych

NIE WRZUCAMY:
- butelek i pojemników z zawartością
- opakowań po olejach silnikowych
- części samochodowych
- zużytych baterii i akumulatorów
- puszek, pojemników po farbach i lakierach
- zużytego sprzętu elektrycznego i AGD
- tworzyw piankowych, gum, silikonów
- ubrań



 

 ZMIANA PRZEZNACZENIA POJEMNIKÓW: pojemnik zielony będzie przeznaczony do zbiórki szkła, natomiast1.
        pojemnik z pomarańczową klapą na niesegregowane zmieszane odpady komunalne:

SZKŁO

 ZMIESZANE ODPADY
KOMUNALNE SZKŁO

Szanowni Mieszkańcy!
Informujemy, że od dn. 01.07.2019 r. zmianie ulegają zasady segregacji odpadów na terenie gminy

oraz kolory i oznaczenie pojemników do segregacji. Jest to podyktowane wejściem w życie Rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

Poniżej przedstawiamy co zmieni się w obecnym systemie segregacji: 

 Częstotliwość odbioru: 
co 2 tygodnie

 Częstotliwość odbioru: 
1 raz na kwartał

ZMIESZANE
ODPADY

KOMUNALNE

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE - BĘDĄ GROMADZONE W POJEMNIKACH OZNACZONYCH 
KOLOREM ZIELONYM Z LUB KLAPĄPOMARAŃCZOWĄ SZARĄ (ANTRACYTOWĄ) 
 ORAZ W POJEMNIKACH OZNACZONYM KOLOREM . SZARYM (ANTRACYTOWYM)

Spółka ”EKO-REGION” będzie prowadziła w terenie działania zmierzające do dostosowania pojemników do nowych wymagań.
Każdy pojemnik zostanie oznaczony naklejką z nazwą rodzaju odpadu, jaki może do niego trafić.

Prosimy nie odklejać naklejek i nie przeklejać ich na inne pojemniki !!! 
Pojemniki są oznaczane zgodnie z nowymi przepisami !!!

 Częstotliwość odbioru: 
1 raz na kwartał
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2. DODATKOWY POJEMNIK  

        - otrzymają Państwo dodatkowy 
        niebieski pojemnik przeznaczony 
        do zbiórki papieru i makulatury.

3. POJEMNIK BIO - otrzymają Państwo 

        brązowy pojemnik przeznaczony
        na odpady typu bio 
        (dotyczy nieruchomości, które jeszcze 
        nie posiadają tego rodzaju pojemnika).
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Częstotliwość odbioru:
Od 1 kwietnia 

do 31 października
co dwa tygodnie   
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