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INFORMACJA O SPOSOBIE SEGREGACJI 
ODPADÓW 

 
 
 

 
 
 

Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska,  
w którym żyjesz i którego jesteś częścią. 

 
Pomyśl – wytwarzane przez Ciebie odpady nie będą budować  „gór śmieci”,  
ale zostaną ponownie zagospodarowane i staną się użyteczne.  
 
Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych! 
W trakcie spalania odpadów – butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, 
fragmentów mebli zawierających lakiery, zużytej odzieży czy elementów 
gumowych do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Substancje te 
wywołują m.in. alergie, choroby układu oddechowego, nowotwory i porażenia. 
Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, 
zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska. 
 



ZANIM WRZUCISZ:  
Oczyść i opłucz opakowania z resztek produktów, zdejmij 
nakrętki, zgnieć butelkę, karton i puszkę.  
 
Do worków przeznaczonych na odpady opakowaniowe i inne 
surowce wtórne należy wrzucać:  

- gazety, czasopisma, katalogi, książki 
- papier szkolny i biurowy, ścinki drukarskie,  
- karton, tekturę, worki papierowe, wytłaczanki po jajkach, 
- plastikowe butelki ( po napojach, kosmetykach, środkach czystości ), 
- inne surowce z tworzyw sztucznych ( wiaderka, skrzynki, doniczki ), 
- czyste, grube folie, 
- plastikowe opakowania po żywności ( po maśle, margarynie, jogurtach itp.) 
- puszki po konserwach i napojach,  
- metale kolorowe,  
- zakrętki z butelek i słoików, 
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,  
- szklane opakowania po kosmetykach. 
 
 

Do pojemnika na pozostałe odpady należy wrzucać: 

- zanieczyszczone woreczki foliowe po artykułach spożywczych ( mięsie, 
gotowanym ryżu, kaszy ), 
- waciki, podpaski, zużyte patyczki higieniczne,  
- golarki jednorazowe,  
- pampersy 
- papier zatłuszczony, silnie zabrudzony,  
- stare buty, 
- zabawki,  
- szkło płaskie (szyby, lustra, szyby samochodowe),  
- szkło kryształowe, naczynia żaroodporne,  
- porcelanę, ceramikę,  
- inne odpady, które mogłyby zanieczyścić zbierane w oddzielnym worku 
surowce wtórne. 

We własnym zakresie ( przydomowe kompostowniki) należy 
kompostować: 
- obierki i resztki warzyw, 
- skorupki jajek, łupiny orzechów, 
- resztki żywności,  
- fusy po herbacie i kawie, 
- odpady roślinne ( liście, chwasty, drobne gałązki, trawę, kwiaty 
doniczkowe i cięte), trociny 
 
Właściciel nieruchomości wyposaża posesję w pojemnik na odpady higieniczne 
i pozostałe. 
Gmina dostarcza worki na odpady opakowaniowe i inne surowce wtórne. 
 

Pilotażowy harmonogram odbioru worków z odpadami 
opakowaniowymi i innymi surowcami wtórnymi z terenu 
Gminy Pierzchnica. 

 
Worki z surowcami z miejscowości: 
Drugnia, Drugnia Górki, Drugnia Zakarczmie Drugnia Zalesie, Drugnia 
Parcela, Drugnia Rządowa, Osiny, Osiny Lizawy, Podstoła, Wierzbie  
będą odbierane w dniach 11 maja i 8 czerwca br. 

 
Worki z surowcami z miejscowości: 
Górki, Kalina Górecka, Skrzelczyce, Maleszowa, Brody 
Będą odbierane w dniach 18 maja i 15 czerwca br. 
 
Worki z surowcami z miejscowości: 
Pierzchnica 
będą odbierane w dniach 25 maja i 22 czerwca br. 
 
Worki z surowcami z miejscowości: 
Gumienice, Gumienice Straszniów, Gumienice Towarzystwo, Strojnów, 
Podlesie,  Pierzchnianka, Ujny, Holendry  
będą odbierane w dniach 1 czerwca i 29 czerwca br. 
 
Prosimy mieszkańców o wystawienie worków do drogi. 


