
zmieszane odpady komunalne – wrzucamy wszystkie odpady komunalne 
wytworzone w gospodarstwie przy prowadzeniu nieselektywnej zbiórki odpadów 

NIESELEKTYWNA ZBIÓRKA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

16,00 zł od osoby

Odpady zmieszane 
(pojemnik 120 l lub 240 l) 

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
będzie przyjmował od właścicieli nieruchomości następujące rodzaje odpadów: 

- Przeterminowane leki i chemikalia; 
- Zużyte baterie i akumulatory; 
- Farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe; 
- Lampy żarowe, halogenowe, świetlówki; 
- Opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach; 
- Odpady budowlano – remontowe w ilości do 350 kg/rok/nieruchomość ; 
- Zużyte opony; 
- Tekstylia, w tym ubrania

Lokalizacja PSZOK:
34 - 300 Żywiec, ul. Bracka 51 

Tel: 33 861 43 51

Pamiętaj!!! 
Wysegregowane odpady wykorzystuje się do produkcji nowych materiałów, dzięki czemu: 

- zmniejsza się zużycie nowych surowców, 
- oszczędza się wodę i energię, 
- ograniczamy ilość szkodliwych substancji, powstających podczas rozkładu                                   

odpadów na składowisku. 

W przypadku, gdy w danym budynku mieszka kilka rodzin, z których każda ma złożoną

oddzielną deklarację w Urzędzie Gminy, oznaczenie worków/kubłów powinno zawierać

informację od kogo odpady pochodzą

Opr. Urząd Gminy Łodygowice 
www.lodygowice.pl



SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH, CZYLI CO I JAK 

SEGREGUJEMY 
9,50 zł od osoby

Szkło opakowaniowe 
(worek zielony) 

Surowce wtórne 
(worek żółty) 

- Szklane butelki po napojach i żywności (bez 
nakrętek)

- Butelki po napojach alkoholowych, 
- Słoiki (bez nakrętek) 
- Szklane opakowania po kosmetykach 
- Inne szklane opakowania 
- Szklane znicze 
- Szklane flakony 

-Plastikowe opakowania po płynach i napojach 
-Kubki po produktach  mlecznych 
-Reklamówki i woreczki foliowe 
- Doniczki plastikowe 
- Metal, puszki po konserwach 
- Opakowania z tworzyw  sztucznych po szamponach,   

płynach 
-Plastikowe pojemniki po artykułach sypkich 
-Czysty styropian

Nie wrzucamy: 
Szkła stołowego, porcelany i ceramiki, luster, szkła 
okiennego, żarówek, lamp neonowych, 
fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, 
szkła żaroodpornego, doniczek, szkła okularowego, 
ekranów i lamp telewizyjnych, szyb samochodowych, 
izolatorów, fajansu 

Nie wrzucamy: 
Puszek po farbach, lakierach; butelek i opakowań po olejach 
przemysłowych i chemicznych;  zabawek; mokrego, 
zabrudzonego, zatłuszczonego papieru; pieluch; artykułów 
higienicznych; worków po cemencie, artykułów wykonanych 
z połączenia tworzyw z innymi materiałami, tworzyw 
sztucznych piankowych, folii budowlanych,

Szkło gromadzone w workach powinno być czyste. Nie 
może być stłuczone – w przypadku jego zbicia zaliczane 
jest do odpadów zmieszanych 

Wrzucane do worka surowce powinny być czyste. Butelkę typu 
PET przed włożeniem do worka należy zgnieść i nie dokręcać. 

Właściciel nieruchomości spełni wymóg selektywnego zbierania odpadów, jeśli w ciągu roku na jeden oddany 
pojemnik 120 l odpadów zmieszanych (balastu) przypadną minimum dwa pełne worki odpadów segregowanych !!! 

Oddzielna zbiórka popiołu i żużlu w okresie grzewczym nie wpływa na powyższy limit, dlatego warto oddawać popiół i 
żużel w odrębnym pojemniku, gdyż wpływa to na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (balastu)!!! 

Popiół i żużel 
(pojemnik 120 l lub 240 l) 

Organiczne, zielone, bioodpady kuchenne 

Popiół i żużel zbieraj do: 
-pojemnika 120 l lub 240 l
-zostanie odebrany w ramach 
wnoszonej opłaty w sezonie 
grzewczym od 1 października do 
30 kwietnia 
-zbieranie popiołu do odrębnego 
pojemnika wpływa na 
zmniejszenie ilości odpadów 
zmieszanych (balastu) 

Odpady ulegające biodegradacji zbieraj do: 
- Kompostownika - poprzez kompostowanie ilość odpadów trafiających na 
składowisko jest znacznie mniejsza, zmniejszają się koszty transportu, co ma 
znaczący wpływ na ustalenie stawki jaką ma płacić Mieszkaniec za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łodygowice 
- jeśli nie posiadasz kompostownika, możesz w ramach opłaty oddać 
odpady organiczne w specjalnym pojemniku 120 l lub 240 l z otworami 
wentylacyjnymi z rusztem odciekowym i przewietrzaną klapą. Odpady te będą 
odbierane po każdorazowym, wcześniejszym zgłoszeniu – mailowym lub  
telefonicznym, według harmonogramu, który zostanie przedstawiony w 
późniejszym terminie. Limit na rok to 12 kubłów 120L lub 6 kubłów 240L

Papier
(worek niebieski)

- gazety, magazyny, prospekty, foldery
- kartoniki po sokach i mleku
- zeszyty, książki
- torby i worki papierowe
-tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych   
materiałów

Nie wrzucamy: 
kalek oraz papierów przebitkowych, zabrudzonego lub 
tłustego papieru (np. z masła, margaryny), artykułów 
higienicznych

Wrzucana do worka makulatura powinna być sucha, 
pozbawiona pleśni czy grzybów

Odpady zmieszane 
(pojemnik 120 l lub 240 l) 

Zmieszane odpady komunalne – wrzucamy pozostałe 
odpady komunalne, których nie wysegregujemy: 
-Zabrudzone lub tłuste papiery i folie (np. z masła, 

margaryny) 
-Artykuły higieniczne,  pieluchy 
-Kalki oraz papiery przebitkowe 
-Lustra, szkło zbrojne, szkło nietłukące się 
-Fajans, porcelana 
-Zabawki 
-Folie budowlane brudne 
-Stłuczone szkło
-Szkło żaroodporne, okienne 

Nie wrzucamy: 
Popiołu i szlaki; bioodpadów: ogrodowych, zielonych, 
kuchennych


