
GMINA KOZY

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW W GMINIE KOZY

P R Z YJ A Z N E  M I E J S C E

GMINA KOZY

ODBIÓR Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

KONTAKT

UWAGA !

PAPIER 

METALE, TWORZYWA SZTUCZNE

POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJISZKŁO

BIOODPADY
ODPADY WIELKOGABARYTOWE

POPIÓŁ

gromadzony w niebieskich workach

gromadzone w żółtych workach dostarczonych przez gminę

gromadzone w zielonych workach 

gromadzone w pojemnikach lub 

gromadzony wyłącznie w pojemnikach,

gromadzone w pojemnikach lub przeźroczystych workach, 
które zapewnia właściciel nieruchomości

dostarczonych przez gminę

workach koloru brązowego, które 

które zapewnia właściciel nieruchomości 

zapewnia  właściciel nieruchomości

 dostarczonych przez gminę

 WRZUCAMY opakowania z papieru i tektury:  WRZUCAMY opakowania szklane

 WRZUCAMY odpady z metali i tworzyw sztucznych 

 WRZUCAMY:

 WYSTAWIAMY:

 WRZUCAMY:

(opróżnione z zawartości): 

(opróżnione z zawartości, 
pozbawione zakrętek, kapsli i elementów plastikowych): 

 NIE WYRZUCAMY: 

 NIE WYRZUCAMY: 

 NIE WYRZUCAMY: 

 NIE WYSTAWIAMY: 

 NIE WYRZUCAMY: 

 NIE WYRZUCAMY: 

np. gazety, czasopisma, ulotki niewoskowane, katalogi, zeszyty, 
książki, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, kartony, 
opakowania tekturowe, torby i worki papierowe, papier pakowy.

np. butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania 
po kosmetykach i chemii gospodarczej (jeżeli nie są wykonane z 
trwale połączonych kilku surowców).  

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, plastikowe
opakowania po produktach spożywczych, naczynia jednorazowe, 
opakowania po środkach czystości, opakowania po kosmetykach, 
plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie, nakrętki/zakrętki, 
gąbki, jednorazowe maszynki do golenia, aluminiowe i stalowe 
puszki po napojach, sokach i konserwach, folia aluminiowa, kapsle,
zakrętki od słoików, drobny złom, styropian opakowaniowy, 
opakowania wielomateriałowe, opróżnione kartoniki po mleku 
i sokach.

np. odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki, łupiny itp.), 
resztki jedzenia, drobne rośliny doniczkowe, kwiaty cięte, papier 
higieniczny (toaletowy, chusteczki, ręczniki papierowe).

Odpady wielogabarytowe odbierane jeden raz w roku, w terminie
wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych: 
np. meble, dywany, łóżka, materace, wykładziny, wózki dziecięce,
zabawki dużych rozmiarów, itp.

Popiół należy gromadzić w osobnym pojemniku
Do plastikowego pojemnika nie należy wrzucać gorącego popiołu
Nie należy zalewać popiołu wodą  

      Urząd Gminy Kozy ul.Krakowska 4
       Referat Gospodarki Komunalnej i 
       Ochrony Środowiska

      33 829 86 78
      33 829 86 68

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia
na telefon lub e-mail o: datach odbioru odpadów
komunalnych w Państwa rejonie, terminach
wnoszenia opłat za śmieci, zachęcamy do pobrania 
na telefon aplikacji BLISKO.

np. artykuły higieniczne (pieluchy jednorazowe itp.) papier 
lakierowany i powleczony folią, ceramikę, porcelanę, fajans, szkło
żaroodporne, znicze z niedającą się usunąć zawartością wosku,
odchody zwierząt domowych oraz materiały nimi zanieczyszczone,
drobne tekstylia (ścierki, skarpetki, paski, itp.) kości, ości.

np.  papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,  papieru 
higienicznego (toaletowego, chusteczek, ręczników papierowych),
pieluch jednorazowych i innych  materiałów higienicznych, papieru 
lakierowanego, woskowanego powleczonego folią, kartonów po 
mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie 
i innych materiałach budowlanych, tapet, zatłuszczonych 
jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych.

np. opakowań z zawartością, zużytego sprzętu elektronicznego 
i AGD, baterii, akumulatorów, opakowań po farbach, lakierach, 
olejach silnikowych i chemii slilnikowej, innych środkach 
niebezpiecznych, części samochodowych, opakowań po lekach 
i zużytych artykułów medycznych. 

np. trawy, odpadów zielonych, odchodów zwierząt domowych, ani
materiałów nimi zanieczyszczonych (w tym żwirku dla kotów
i ściółki dla gryzoni), oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych,
leków, zużytych artykułów higienicznych, w tym pieluch 
jednorazowych, kości i ości, innych odpadów komunalnych 
( w tym niebezpiecznych), popiołu.

np. sprzętu elektrycznego i elektronicznego, AGD, umywalek, 
muszli klozetowych, drzwi, okien.

np. odpadów podlegających segregacji, odpadów budowlanych, 
remontowych, odpadów niebezpiecznych, styropianu, leków, 
odpadów stanowiących części roślin pochodzących z terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, popiołu.

np. ceramiki, porcelany, fajansu, kryształów, szklanek i kieliszków,
szkła okularowego i żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku,
żarówek, świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, 
rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i 
zbrojonych, monitorów, lamp telewizyjnych, termometrów, 
strzykawek. 

Bioodpady, z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin
pochodzące z terenów zielonych, ogrodów.

Pozostałe odpady nienadające się do segregacji.

BLISKO

Pozostałe odpady, które nie są odbierane z terenu 
nieruchomości, należy przywieźć do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
zlokalizowanego w Kozach przy ul. Szkolnej.

PSZOK PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH
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