
 
 
 
 
 
Wrzucamy: 

 pozostałe odpady komunalne, których nie można już poddać dalszej segregacji: 
- odpady kuchenne 
- kartony wielowarstwowe po sokach, jogurtach, mleku 
- tubki po pastach, kremach, produktach spożywczych 
- opakowania po cukierkach, chipsach, paluszkach, zupkach  
- buty, ubrania, tkaniny 
- ceramikę, porcelanę, fajans 
- brudne odpady z folii i plastików 
- opakowania papierowe z zawartością 
- szkło gospodarcze (miski, talerze, figurki, doniczki itp.) 
- artykuły higieniczne (pieluchy, chusteczki, waciki, ręczniki papierowe) 

NIE wrzucamy: 
 odpadów, które można poddać segregacji 
 odpadów niebezpiecznych ( oleje, smary, farby itp.) 
 sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 akumulatorów, baterii 
 lekarstw 
 gruzu, materiałów budowlanych 

 

 
 

Oprócz zbiórki śmieci w systemie workowym chcemy również przeprowadzać 
nieodpłatnie okresowe zbiórki opon, odpadów wielkogabarytowych (meble, 
wersalki itp.) oraz zużytego sprzętu AGD i RTV. 

Również w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Besku będą usytuowane 
kontenery na zużyte opony, sprzęt AGD i RTV, gruz budowlany, odpady 
wielkogabarytowe i złom. 

SEGREGUJ Z NAMI WALCZ  

Z ODPADAMI 
 

 
 

Szanowni mieszkańcy gminy Besko 
Z uwagi na obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki 

odpadów u źródła oraz wzorem innych gmin od 01.06.20011 r. 
wprowadzamy w naszej gminie selektywną zbiórkę odpadów. 

Chcemy zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów oraz przekazywać do 
ponownego przetworzenia papier, szkło, plastik, metale. 

Surowce będą zbierane do kolorowych oznakowanych foliowych worków. Worki 
wystawiane będą przez właściciela na granicy swojej nieruchomości do godziny 
7:00. Terminy odbioru określone będą harmonogramem podanym do publicznej 
wiadomości. Odpady segregowane będą odbierane nieodpłatnie a pozostałe 
odpady komunalne będą opłacane w formie ryczałtu. Każdy z właścicieli 
nieruchomości, posiadający podpisaną umowę na wywóz odpadów, zostanie 
zaopatrzony w kolorowe oznakowane worki na odpady segregowane i pozostałe 
zmieszane odpady komunalne.  
 
 
 
 
 

  

Prawidłowo prowadzona segregacja odpadów oraz zmiana 
naszych codziennych zachowań może znacznie zmniejszyć 

ilość powstających śmieci 
 

WOREK KOLORU CZARNEGO   WYWÓZ:  2 raz w miesiącu 
Odpady zmieszane                                                      

ODPADY 
ZMIESZANE

Ukrywanie śmieci zmieszanych w workach na odpady 
segregowane, palenie i nielegalne ich wysypywanie jest 

nieodpowiedzialnym działaniem 
TEGO NIE WOLNO ROBIĆ! 

 
 



PLASTIK
PAPIER
METAL

SZKŁO

          ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW W GMINIE 
BESKO 

 
 
 
Wrzucamy: 

 czyste i bez zawartości butelki plastikowe po napojach, sokach 
 czyste i bez zawartości pojemniki po chemii gospodarczej 
 czyste i bez domieszek innych materiałów wyroby z tworzyw 

 sztucznych 
 czyste i bez zawartości puszki po napojach, konserwach 

 i innych produktach spożywczych 
 metalowe nakrętki i kapsle z butelek i słoików 
 drobny złom 
 czyste i bez zawartości reklamówki i woreczki foliowe 
 suche i nie zatłuszczone:  

- gazety i czasopisma 
- książki 
- stare zeszyty, notatniki, zapisane kartki 
- papier pakowy, papierowe torby, tekturowe pudełka i kartony 
- prospekty reklamowe 

NIE wrzucamy: 
 opakowań po farbach i lakierach, smarach, olejach, pestycydach itp. 
 opakowań z zawartością (zwłaszcza nie zużytych do końca pojemników pod 

ciśnieniem takich jak dezodorant, lakier do włosów itp.) 
 artykułów higienicznych ( pieluch, chusteczek, patyczków do uszu, wacików, 

ręczników papierowych itp.) 
 butów, ubrań, tkanin 
 styropianu, pianki budowlanej, folii budowlanej, worków po cemencie i 

zaprawach, tapet, tapicerki 
 opakowań po cukierkach, chipsach, paluszkach, zupkach,  
 kartoników po sokach, jogurtach, mleku i innej płynnej żywności 
 plastikowych opakowań po margarynach, produktach mlecznych 
 torebek po herbacie 
 opakowań papierowych z zawartością 
 tubek po pastach, kremach, produktach spożywczych 

opakowań po lekarstwach, strzykawek 
 

 
 
 
 

Wrzucamy:  
 czyste i bez zawartości  butelki i szklane opakowania po napojach i żywności 
 butelki po napojach alkoholowych 
 słoiki (bez nakrętek i zacisków, gumowych uszczelek) 
 inne opakowania szklane 

NIE wrzucamy: 
 opakowań po lekarstwach, szkła laboratoryjnego 
 szkła zbrojonego, szyb samochodowych i okiennych 
 szkła żaroodpornego 
 żarówek, świetlówek 
 luster 
 ceramiki, porcelany, fajansu 
 zniczy 
 szkła gospodarczego (misek, talerzy, figurek, doniczek itp.) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Uwaga! 

Worki koloru żółtego i zielonego, w których będą znajdować się ukryte 
odpady zmieszane lub odpady źle wysegregowane 

 NIE BEDĄ ODBIERANE Z POSESJI 
 
 

 
 

WOREK KOLORU ŻÓŁTEGO         WYWÓZ:  1 raz w miesiącu 
Plastik, papier, metal                                                      

WOREK KOLORU ZIELONEGO   WYWÓZ:  1 raz w miesiącu 
Szkło                                                      

Pamiętaj o zasadach prawidłowej segregacji: 
Zanim wrzucisz odpad do worka zmniejsz jego objętość 

Wrzucaj czyste opakowania-wypłucz je z resztek jedzenia 
Nie tłucz szkła przed wrzuceniem go do worka 

 
 


