
ZASADY SEGREGACJI W GMINIE CZUDEC 

METALE 

TWORZYWA SZTUCZNE 

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 

PAPIER 

TEKTURA 

SZKŁO BIAŁE 

SZKŁO KOLOROWE 

ODPADY KUCHENNE  

i OGRODOWE 

(BIOODPADY) 

ODPADY ZMIESZANE 

Wrzucamy: 

- plastikowe miski, wiadra, doniczki 

- opakowania z tworzyw sztucznych po żywności, 

kosmetykach i środkach czystości  

- foliowe woreczki i reklamówki 

- folię opakowaniową 

- opakowania po wędlinach, owocach                                  

i warzywach 

- puszki metalowe po napojach i żywności 

- kapsle, zakrętki, tubki 

- drobny złom żelazny 

- metale kolorowe 

- folię aluminiową 

- opakowania po chipsach, kawie itp. 

- wieczka po jogurtach, serkach 

- metalowe opakowania po kosmetykach i art. 

spożywczych 

- kartony po mleku i napojach 

Wrzucamy: 

- gazety, czasopisma, ulotki, 

katalogi, zeszyty i książki             

- papier szkolny, biurowy 

oraz pakowy 

- tekturę i kartony 

- torby i worki papierowe 

Wrzucamy: 

- butelki, słoiki i pojemniki ze 

szkła kolorowego                              

i bezbarwnego 

- szklane opakowania po 

kosmetykach 

Wrzucamy: 

- pozostałości warzyw                     

i owoców 

- fusy po kawie                                    

i herbacie 

- odpady kuchenne                        

i spożywcze 

- odpady z pielęgnacji 

ogrodów i trawników tj. 

skoszona trawa, liście, drobne 

gałęzie, trociny, kora drzew 

Wrzucamy: 

- pozostałe odpady 

niekwalifikujące się do segregacji 

i nie będące odpadami 

niebezpiecznymi 

- artykuły higieniczne 

- pampersy 

- zużyta odzież i obuwie 

- artykuły piśmiennicze                  

i biurowe 

- płyty CD, DVD 

- popiół 

- styropian opakowaniowy 

Nie wrzucamy: 

- zabrudzonych opakowań po olejach silnikowych, 

smarach  i płynach chłodniczych 

- zabrudzonych opakowań po medykamentach, 

farbach, lakierach  i środkach ochrony roślin 

- styropianu, sidingu i innych materiałów 

budowlanych 

- baterii i akumulatorów 

Nie wrzucamy: 

- odpadów higienicznych tj. 

ręczników papierowych, 

zużytych chusteczek 

higienicznych 

- kartonów po mleku                          

i napojach; 

- papierowych worków po 

nawozach i materiałach 

budowlanych 

- tapet 

Nie wrzucamy: 

- luster, szyb okiennych                             

i samochodowych 

- ceramiki, porcelany, naczyń 

żaroodpornych, doniczek 

- zniczy 

- żarówek, lamp neonowych                           

i reflektorów 

- ekranów i lamp 

telewizyjnych 

- szkła okularowego 

Nie wrzucamy: 

- ziemi i kamieni 

- popiołu 

- drewna impregnowanego 

- kości 

- odchodów zwierząt 

Nie wrzucamy: 

- przeterminowanych leków                       

i chemikaliów  

- zużytego sprzętu 

elektronicznego, RTV, AGD 

- zużytych baterii i 

akumulatorów 

- odpadów budowlanych                           

i rozbiórkowych, w tym 

styropianu budowlanego 

 

Pamiętaj! Na każdy worek należy nakleić kod kreskowy. 

Przeterminowane leki wrzucamy do specjalnych pojemników w aptekach na terenie gminy. 

Zużyte baterie wrzucamy do specjalnych pojemników w szkołach oraz w Urzędzie Gminy Czudec. 

Świetlówki i żarówki energooszczędne wrzucamy do pojemników w Urzędzie Gminy Czudec i w sklepie GS PSTRĄGOWIAK w Pstrągowej. 
 



 
 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

 
PSZOK zlokalizowany w Przedmieściu Czudeckim obok 

Oczyszczalni Ścieków (na działce nr 1541/1) jest czynny: 

 

środa i sobota 8.00-10.00 

piątek 15.00-17.00 

 

Do PSZOK-u mieszkańcy gminy Czudec będą mogli 

oddać następujące rodzaje odpadów: 

- odpady wielkogabarytowe, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe, 

- gruz, 

- zużyte opony, 

- odpady ulegające biodegradacji, 

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 

- odpady zielone, 

- zużyte baterie, 

- przeterminowane leki. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące PSZOK można 

uzyskać w Urzędzie Gminy Czudec, pok. 17                      

w godzinach pracy urzędu lub pod numerem telefonu 

17 7172 148. 

 

Budowa Punktu Selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w gminie Czudec jest dofinansowana                      

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa IV 

Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. 

 

 

WYSOKOŚC OPŁATY ZALEŻY OD 

CIEBIE! 

 
Ilość wytworzonych przez mieszkańców odpadów 

komunalnych rośnie z roku na rok przy 

jednoczesnym zmniejszeniu ilości oddawanych 

odpadów segregowanych. 

Koszt oddania 1 tony odpadów zmieszanych jest 

ponad dwukrotnie wyższy niż cena odbioru przez 

firmę takiej samej ilości odpadów segregowanych. 

Brak należytej segregacji powoduje podniesienie 

opłaty za odpady. Im wyższy koszt odbioru                    i 

zagospodarowania, tym większa stawka opłaty od 

mieszkańca. Tym samym koszty niewłaściwej lub 

niedokładnej segregacji poniosą wszyscy mieszkańcy 

naszej gminy. 

Niższa opłata dotycząca segregacji zobowiązuje do 

właściwego postępowania ze śmieciami 

wytworzonymi w gospodarstwie domowym, to 

znaczy wrzucania określonego rodzaju śmieci do 

właściwego rodzaju i koloru worka. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gminy są 

zobowiązane do ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania oraz do osiągnięcia 

wyznaczonych poziomów recyklingu                                           

i przygotowania do ponownego użycia odpadów 

komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa 

sztuczne i szkło oraz inne niż niebezpieczne odpady 

budowlane                             i rozbiórkowe. 

Nie osiągnięcie wskazanych prawem poziomów 

odzysku, skutkować będzie nałożeniem na gminę 

kar, co przełoży się na zwiększenie kosztów 

funkcjonowania gminnego systemu 

gospodarowania odpadami, a w efekcie końcowym 

na podniesienie wysokości opłaty dla mieszkańców.  

JAK MOŻEMY OGRANICZYĆ 

WYTWARZANIE ODPADÓW? 

 
- Robiąc zakupy pamiętajmy o tym, aby były one 

przemyślane. Kupujmy tylko tyle, ile naprawdę 

potrzebujemy i kupujemy zawsze to, co jest nam 

potrzebne. 

- Zawsze zabierajmy na zakupy ze sobą torbę                             

z materiału wielokrotnego użytku - torba taka jest 

pojemna, wytrzymała i będzie służyć nam przez długi 

czas, a po złożeniu zajmuje mało miejsca. 

- Unikajmy jednorazowych naczyń np. plastikowych 

sztućców czy papierowych talerzyków. 

- Unikajmy plastiku, puszek, oraz niepotrzebnych 

opakowań. 

- Stosujmy opakowania produktów wielokrotnego 

użytku, które dają nam gwarancję oszczędności                         

i ochrony środowiska. 

- Ograniczajmy ilość zbędnej korespondencji 

papierowej poprzez wysyłanie korespondencji pocztą 

elektroniczną. 

- Zrezygnujmy z papierowych faktur i rachunków za 

media i usługi oraz z tradycyjnych wyciągów 

bankowych na rzecz dokumentów przekazywanych               

w wersji elektronicznej. 

- Róbmy wydruki dwustronne oraz wykorzystujmy 

papier wcześniej zapisany jednostronnie. 

- Kupujmy zamiast zwykłych, jednorazowych baterii 

akumulatorki, które można wielokrotnie ładować. 

- Jeżeli mamy możliwość, to kompostujmy odpady 

zielone. Jest to najbogatsze źródło materii organicznej 

w formie próchnicy. Próchnica posłuży do nawożenia 

ogródka. 

- Rzeczy używane, których już nie potrzebujemy np. 

meble, sprawny sprzęt AGD, ubrania, książki, zabawki 

dla dzieci i sprzęty sportowe  oddajmy instytucjom, 

które przekażą je potrzebującym. 

 


