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WOREK ¯Ó£TY
TWORZYWA SZTUCZNE

- szk³o sto³owe i ¿aroodporne,
- fajans, porcelanê i ceramikê,
- lustra zbite, szk³o okularowe
- doniczki,
- szyby samochodowe,
- folia aluminiowa,
- pojemniki po wyrobach garma¿eryjnych,
-  opakowania po aerozolach (deozorantach itp..)
- zabrudzony i t³usty papier,
- pieluchy, podpaski i inne artyku³y higieniczne,
- popió³,
- zu¿yt¹ odzie¿ i obuwie,  zabawki,
- worki po cemencie, klejach, zaprawach, tapety,
- butelki i pojemniki z zawartoœci¹, zepsuta ¿ywnoœæ
- resztki jedzenia nieroœlinnego (koœci, skóry itp..)
- owoce  cytrusowe i ich resztki,
- worki z odkurzacza,
- zmiotki (œmieci), niedopa³ki papierosów,
- znicze

- puste butelki i pojemniki plastikowe po kosmetykach
   i œrodkach czystoœci tj. (szamponach, ¿elach itp.)
- plastikowe opakowania po ¿ywnoœci  
  (np. po jogurtach, serkach itp...), 
- doniczki plastikowe, 
- worki foliowe - typu zrywka itp.,
- butelki po napojach i p³ynach, 
- plastikowe zakrêtki, 
- foliowe katalogi,
- plastikowe torebki i reklamówki,
- plastikowe koszyczki po owocach, 
- czyste wiadra po farbach klejowych i emulsyjnych 
   Oraz produktach spo¿ywczych,
- butelki po p³ynach ch³odniczych,
- butelki i pojemniki po olejach spo¿ywczych, 

NIE WRZUCAMYNIE WRZUCAMY

- opakowañ po lekarstwach, 
- zabawek, sprzêtu AGD i innego elektronicznego, 

- styropianu, gumy, butelek z jak¹kolwiek zawartoœci¹, 
puszek po farbach, baterii, opakowañ po aerozolach, 
- opakowañ po œrodkach chwasto czy owadobójczych

- butelek po œrodkach chemicznych: 
farbach, olejach silnikowych, toreb po nawozach.

UWAGA: tworzywa zgniatamy przed wyrzuceniem, 
- wszystkie odpady powinny byæ czyste
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PAPIER, TEKTURA, 

OPAKOWANIA WIELOMATERIA£OWE

- gazety, czasopisma, katalogi i prospekty,
- papier szkolny i biurowy,
- ksi¹¿ki i zeszyty,
- torebki papierowe i papier pakowy,
- kartonowe i tekturowe pude³ka,
- kartony po proszku do prania
- kartony i tekturê pokryt¹ foli¹ aluminiow¹  (np. opakowania  
  typu tetra pak po mleku,  napojach),
- kalki, papier termiczny i faksowy, 

NIE WRZUCAMYNIE WRZUCAMY

- pieluch, podpasek i innych artyku³ów higienicznych,
- materia³ów budowlanych takich jak: 

tapety, worki po gipsie czy cemencie itp..
UWAGA : - opakowania kartonowe nale¿y posk³adaæ i 

powi¹zaæ, uk³adaæ obok worków.

WOREK ZIELONY
SZK£O

WOREK ZIELONY
SZK£O

- szklane butelki po napojach i innych 
  produktach spo¿ywczych,
- s³oiki,
- szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMYNIE WRZUCAMY

- szk³a sto³owego, porcelany ceramiki,
- szk³a okiennego, luster, szyb samochodowych,

- doniczek,
- szk³a ¿aroodpornego

- wszelkich ¿arówek, lamp i neonówek,
- szk³a okularowego.

UWAGA :  wrzucamy tylko SZK£O
- nie t³uczemy szk³a przed wrzuceniem do worka,

- wszystkie odpady powinny byæ czyste

Do pojemników i worków na odpady 
nie wolno wrzucaæ elektroœmieci !
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Na workach/pojemnikach wystawionych do odbioru nale¿y 
w widocznym miejscu nakleiæ otrzymany kod paskowy
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w widocznym miejscu nakleiæ otrzymany kod paskowy
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- puszki po napojach i konserwach
- drobny z³om ¿elazny i metale kolorowe
- kapsle z butelek,
- naczynia kuchenne np. garnki, misy
- klamki, zamki, klucze, stare narzêdzia, karnisze
- metalowe uchwyty meblowe, zawiasy,
- rury, armaturê

Odpady pochodzenia biologicznego, które podlegaj¹ 
naturalnym procesom rozk³adu, czyli biodegradacji (gniciu). 
Zaliczamy do nich przede wszystkim odpady 
kuchenne/spo¿ywcze i odpady zielone.
- np. trawa,  liscie, chwasty, resztki warzyw  i owoców 
(z wyj¹tkiem cytrusów), obierki, mokry papier i mokra 
tektura.

NIE WRZUCAMYNIE WRZUCAMY

- sprzêtu elektronicznego
- felg, baterii, puszek po aerozolach,

- opakowañ po farbach i lakierach 
z resztkami  produktów.

UWAGA :  zgniatamy aluminiowe puszki 
przed wyrzuceniem 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE (meble i sprzêt AGD), ZU¯YTE OPONY: – takie odpady bêdzie mo¿na oddaæ bez 
dodatkowej op³aty w trakcie obwoŸnej zbiórki, która bêdzie organizowana dwa razy w roku lub przekazaæ indywidualnie 

do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
ZU¯YTY SPRZÊT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – nale¿y oddaæ w sklepie przy zakupie nowego sprzêtu lub 
bêdzie mo¿na oddaæ bez dodatkowej op³aty w trakcie obwoŸnej zbiórki, która bêdzie organizowana dwa razy w roku lub 

przekazaæ indywidualnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
ZU¯YTE BATERIE I AKUMULATORY - zu¿yte baterie i akumulatory nale¿y oddaæ przy zakupie nowych lub przekazaæ 

indywidualnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
LEKI PRZETERMINOWANE I OPAKOWANIA PO LEKACH – NALE¯Y WRZUCAÆ DO SPECJALNYCH 

POJEMNIKÓW USTAWIONYCH w Aptece „Galena” ul. Handlowa 4, 36-065 Dynów oraz 
w Aptece "Pod Zegarem" ul. Kazimierza Wielkiego 1/3, 36-065 Dynów lub przekazaæ indywidualnie do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

NIE WRZUCAMYNIE WRZUCAMY

- zepsutej ¿ywnosci
- owoców cytrusowych i ich resztek

- odchodów zwierzêcych

Mieszkañcy w ramach op³aty, któr¹ bêd¹ uiszczaæ za odpady komunalne, bêd¹ mogli przekazywaæ do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) odpady problemowe tj.: 

- odpady wielkogabarytowe, - zu¿yte opony, - zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, - zu¿yte baterie
 i akumulatory, - zu¿yte œwietlówki, - opakowania po nawozach i œrodkach ochrony roœlin, - opakowania po farbach , 

lakierach  i rozpuszczalnikach,  - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj¹ce rtêæ, - urz¹dzenia zawieraj¹ce 
freony, - inne odpady niebezpieczne, - odpady budowlane i rozbiórkowe (tylko te, które powsta³y 

w gospodarstwie domowym na skutek drobnych robót niewymagaj¹cych pozwolenia na budowê czy zg³oszenia 
zamiaru prowadzenia robót do starosty).

LOKALIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
 ul. Wuœki w Dynowie (plac przy sk³adowisku odpadów)
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Op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi nale¿y uiszczaæ bez wezwania w kasie
 Urzêdu Miejskiego w Dynowie (parter, pok. Nr 7) lub przelewem na rachunek 

bankowy Gminy Miejskiej Dynów na konto Nr 24 9093 0007 2001 0001 6535 0001 
w terminie do 15 ka¿dego miesi¹ca

Op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi nale¿y uiszczaæ bez wezwania w kasie
 Urzêdu Miejskiego w Dynowie (parter, pok. Nr 7) lub przelewem na rachunek 

bankowy Gminy Miejskiej Dynów na konto Nr 24 9093 0007 2001 0001 6535 0001 
w terminie do 15 ka¿dego miesi¹ca


