
 

 
INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW – OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW  

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw informujemy prawny obowiązku segregacji odpadów komunalnych dla 

wszystkich mieszkańców Gminy Rytro. 

ŻÓŁTY WOREK NIEBIESKI WOREK ZIELONY WOREK BRĄZOWY WOREK KUBEŁ, CZARNY WOREK 

PLASTIK PAPIER SZKŁO BIOODPADY NIE PODLAEGAJĄCE SEGREGACJI 
Do zbierania tworzyw sztucznych, 

metalu oraz opakowań 
wielomateriałowych 

Do zbierania papieru i tektury Do zbierania szkła 
Do zbierania bioodpadów, 

odpadów zielonych 
Do zbierania odpadów niesegregowanych 

(zmieszanych) 

Tu wrzucamy: 

 zgniecione i puste butelki plastikowe po 
napojach, 

 puste opakowania po kosmetykach, 
chemii gospodarczej i środkach czystości, 

 czyste kanistry plastikowe, 

 czyste torebki foliowe, 

 plastikowe opakowania po żywności (kubki 
po jogurtach, koszyczki po owocach itp.) 

 plastikowe zakrętki,  

 metalowe puszki po: żywności, napojach, 
karmie dla zwierząt oraz inne opakowania 
metalowe, 

 opakowania wielomateriałowe (kartony po 
sokach, mleku itp.) 

Tu wrzucamy: 

 gazety, czasopisma, 

 papier szkolny i biurowy, 

 książki w miękkich okładkach lub z 
usuniętymi twardymi okładkami, 

 torebki i worki papierowe, papier pakowy, 

 tekturę i kartony, 

 ścinki drukarskie. 

 

Tu wrzucamy: 

 butelki i szklane opakowania po napojach i 
żywności, 

 butelki po napojach alkoholowych, 

 słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych 
uszczelek), 

 inne opakowania szklane. 

 
 

Tu wrzucamy odpady pochodzenia, które 

podlegają naturalnym procesom rozkładu, 
czyli biodegradacji są  to przede wszystkim 
odpady zielone:, 

 obierki z owoców i warzyw, 

 skoszoną trawę, liście, 

 drobne gałęzie, 

 trociny. 

 

Tu wrzucamy odpady zmieszane nie ujęte w segregacji, higieniczne 

(np. z  łazienki, popiół z palenisk domowych, pampersy, tekstylia, 

buty, tłusty zabrudzony papier, długopisy, płyty CD) 

 DOKŁADNIE ZGNIATAJ ODPADY 
ABY MAKSYMALNIE  ZMIEJSZYĆ  
ICH OBJĘTOŚĆ. 

 CAŁKOWICIE WYPEŁNIAJ 
WORKI. 

 NIE MYJ OPAKOWAŃ TYLKO 
OPRÓŻNIJ PRZED 
WYRZUCENIEM. 
       UWAGA WAŻNE! 

 W PRZYPADKU 
ZADEKLAROWANEJ SEGREGACJI, 
W ODPADACH ZMIESZANYCH 
NIE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ 
ODPADY, KTÓRE MIESZKAŃCY 
ZOBOWIĄZALI SIĘ GROMADZIĆ 
ODDZIELNIE. 

 W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
BRAKU PRAWIDŁOWEGO 
SEGREGOWANIA ODPADÓW 
ZOSTANIE NALICZONA OPŁATA 
PODWYŻSZONA. 

Tu nie wrzucamy: 

 tworzyw sztucznych pochodzenia 
medycznego, 

 mokrych folii, butelek i pojemników z 
zawartością, 

 opakowań i butelek po olejach i smarach, 
płynach chłodniczych, 

 opakowań po nawozach, środkach owado- 
i chwastobójczych, 

 puszek i pojemników po farbach i 
lakierach, 

 tworzyw piankowych i styropianu,  

 zabawek i sprzętu AGD. 

 

Tu nie wrzucamy: 

 zabrudzonego lub tłustego papieru, 

 papieru połączonego z innymi materiałami 
(np. folią, metalem), 

 opakowań z zawartością, np. żywnością, 
wapnem, cementem, 

 kartonów po mleku, sokach i innych 
napojach (tzw. tetrapaków), 

  tapet i papieru termicznego, 

 pieluch jednorazowych, podpasek i 
artykułów higienicznych. 

 

Tu nie wrzucamy: 

 opakowań po lekarstwach, szkła 
laboratoryjnego, 

 termometrów, rtęciówek, strzykawek, 

 szkła okularowego, zbrojonego, szyb 
samochodowych, 

 szkła żaroodpornego, 

 żarówek, świetlówek, 

 lamp neonowych, fluorescencyjnych i 
rtęciowych, reflektorów, 

 ekranów i lamp telewizyjnych, 

 luster, ceramiki, porcelany, zniczy, kapsli, 
zatyczek i zakrętek, 

 szkła gospodarczego (misek szklanych, 
talerzy, itp.). 

Tu nie wrzucamy: 

 piasku, kamieni, 

 odpadów z tworzyw sztucznych, 

 worków foliowych, 

 przedmiotów metalowych, 

 elementów szklanych, 

 resztek jedzenia w płynie, 

 odchodów zwierzęcych, piasku dla kotów, 

 popiołu z kominka lub pieca, 

 papierosów i petów. 

 

 

Wyrzucaj opróżnione opakowania. 
 

Zgnieć butelki przed wyrzuceniem. 
 

Zdejmij nakrętki i krążki z szyjek. 
 

Zgnieć kartony po sokach i puszki. 
Nie myj opakowań. 

CAŁKOWICIE WYPEŁNIAJ 
WORKI!!! 

Oderwij naklejki, plastikowe „okienka” 
kopert i usztywnienia, wkładki 
samoprzylepne, sznurki. 
 

Usuń spinacze, grzbiety czy okładki, jeśli nie 
są z papieru. 
 

Wyjmij resztki produktów spożywczych. 
 

Złóż na płasko pudła i pudełka, zgnieć 
foremki z jaj. 

 

Nie tłucz szkła przed wrzuceniem, nie myj 
opakowań, słoików i butelek. 
Wyrzucaj puste opakowania (opróżniaj 
butelki i słoiki z zawartości). 
 

Zdejmij zakrętkę, krążek z szyjki lub 
pokrywkę. 
 

Zerwij etykiety, ale tylko wtedy 
kiedy nie wymaga to użycia wody!!! 
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RODZAJ I CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH W celu uzyskania szerszych informacji na temat gospodarki odpadami na terenie Gminy Rytro 
można kontaktować się z Urzędem Gminy Rytro, 33-343 Rytro 265, pok. nr 10  

 KUBŁY oraz WORKI koloru CZARNEGO (niesegregowane, zmieszane odpady komunalne) – jeden raz 
w miesiącu, 

 WORKI koloru ŻÓŁTEGO (tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe) – jeden raz 
w miesiącu, 

 WORKI koloru NIEBIESKIEGO (papier i tektura) – jeden raz w miesiącu, 

 WORKI koloru ZIELONEGO (szkło) – jeden raz w miesiącu, 

 WORKI koloru BRĄZOWEGO (bioodpady, odpady zielone) – jeden raz w miesiącu, 

 PRZETERMINOWANE LEKI – w PSZO* oraz w Aptekach pod adresem: Rytro 265 i Rytro 541, 

 BATERIE I AKUMULATORY – w PSZO*. Dodatkowo w budynkach: Urzędu Gminy, Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum znajdować się będą pojemniki do zbierania zużytych baterii, 

 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY - w PSZO* oraz jeden raz w roku z terenów 
nieruchomości (w ustalonym wcześniej terminie), 

 MEBLE I ODPADY WIELKOGABARYTOWE – w PSZO* oraz jeden raz w roku z terenów nieruchomości 
(w ustalonym wcześniej terminie), 

 Drobne ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE - w PSZO*. Odpady budowlane i rozbiórkowe 
odbierane będą przez firmę świadczącą usługi odbioru odpadów na wniosek i koszt właściciela 
nieruchomości, 

 CHEMIKALIA - w PSZO*, 

 ZUŻYTE OPONY - w PSZO*, 

 TEKSTYLIA I ODZIEŻ - w PSZO*. 
 

*PSZO – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany będzie na terenie oczyszczalni ścieków  

                 w Rytrze od 1 lipca 2013r. 
 

Harmonogram odbioru poszczególnych odpadów znajduje się na kalendarzu wydanym przez Gminę 
Rytro oraz dostępny jest w Urzędzie Gminy Rytro. 
 
Od II kwartału 2013r. firma SITA Małopolska Sp. z o.o. odbiera odpady gromadzone tylko  
w pojemnikach i workach oznakowanych odpowiednim kodem kreskowym.  
Kody kreskowe umożliwią identyfikację posesji z której pochodzą odpady, a także rodzaj i ilość 
odpadów. Kody oraz worki do segregacji można odebrać w Urzędzie Gminy Rytro, pok. nr 10.   
 

pod numerem telefonu 18/ 448 64 62 lub 18/ 446 90 40  

w godzinach pracy Urzędu, tj. Pn w godz. od 7:30 do 16:30, Wt – Pt w godz. od 7:30 do 15:15 

lub wysłać e-maila smiecirytro@gmail.com , gmina@rytro.pl 
 

Z A P A M I Ę T A J   ! 
1. OPRÓŻNIJ  

wylej płyny z butelek i słoików, usuń pozostałości z innych opakowań np. resztki 
śmietany, czy jogurtu (nie wyrzucajmy do śmieci w połowie pełnego słoika z np. 
dżemem) Nie myj opakowań! 

2. ODDZIEL drobne elementy 
usuń plastikowe okienka z kopert, metalowe lub plastikowe krążki  
z szyjek butelek 

3. ODKRĘĆ NAKRĘTKI 
zwłaszcza z butelek plastikowych, aby je opróżnić i zgnieść 

4. ZGNIEĆ 
butelki PET przed wyrzuceniem, również kartony, pudełka i puszki 

5. NIE TŁUCZ 
butelek i słoików 

6. ODPADY NIEBEZPIECZNE (problemowe) 
to na przykład farby, lakiery, opony czy tzw. elektrośmieci – zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne – sprzęt RTV i AGD.  
Zawierają toksyczne substancje, dlatego trzeba je gromadzić osobno,  
a elektrośmieci można również zostawić w sklepie podczas zakupu podobnego 
nowego produktu. 
ODPADY NIEBEZPIECZNE (problemowe) to również baterie i akumulatorki – 
wyrzucaj je do specjalnych pojemników w budynkach: Urzędu Gminy, Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum albo zanoś do PSZO. NIEBEZPIECZNE są także 
przeterminowane stare lekarstwa, czy nawet opakowania po nich – można je 
zostawić w PSZO lub aptece 

 

Masz pytania, wątpliwości, nie wiesz co zrobić napisz do nas    smiecirytro@gmail.com 

mailto:smiecirytro@gmail.com

