
                     
 

 
ZASADY DZIAŁANIA GMINNEGO SYSTEMU  
ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW 
Firma wywozowa wywozić będzie odpady w terminie określonym w harmonogramie. 
Harmonogram można znaleźć na stronie www.wieprz.pl                                

OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW 
 
Właściciel nieruchomości prowadzący selekcję odpadów – płaci 20 zł od osoby na miesiąc. 
Właściciel nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny –                    
płaci 60 zł od osoby na miesiąc. 

ZASADY SEGREGACJI (selektywna zbiórka odpadów komunalnych) 

 

WRZUCAMY 
 butelki typu PET 
 opakowania po 

kosmetykach 
 chemii gospodarczej                

i środków czystości 
 kanistry plastikowe, 

torebki foliowe, 
reklamówki, plastikowe 
zakrętki, odpady 
wielomateriałowe 
(tetrapaki, kartony po 
płynnej żywności), 
kubeczki po żywności 

 opakowania aluminiowe, 
stalowe (puszki, 
konserwy, kapsle, folia 
aluminiowa, zakrętki) 

 NIE WRZUCAMY 
 tworzyw sztucznych 

pochodzenia 
medycznego;  

 opakowań i butelek po 
olejach, smarach, 
płynach chłodniczych,  

 plastikowych 
wyrobów połączonych 
z innymi materiałami, 
tworzyw piankowych         
i styropianu,  

 opakowań po 
nawozach, środkach 
owado-                                  
i chwastobójczych,  

 zabawek i sprzętu AGD 

WOREK ŻÓŁTY  
plastik, tworzywa sztuczne, metale 

 

WRZUCAMY 
 opakowania                    

z papieru i kartonu,  
 gazety, czasopisma, 

materiały 
reklamowe,  

 papier szkolny 
biurowy,  

 książki,  
 torebki i worki 

papierowe, 
 

 NIE WRZUCAMY 
 zatłuszczonego 

papieru 
 kartonów po napojach 
 kartonów po mleku 
 artykułów 

higienicznych (pieluch, 
podpasek) 

 papierów 
przebitkowych (faktur, 
rachunków) 

 tapet,  
 worków po cemencie 

WOREK NIEBIESKI  
makulatura, suchy i niezanieczyszczony papier, tektura 

 WOREK ZIELONY  
butelki i szklane opakowania, słoiki 

 
 NIE WRZUCAMY 
 opakowania po 

lekarstwach, 
termometrów 
rtęciowych, strzykawek,  

 szkła okularowego, 
zbrojonego,  

 szyb,  
 szyb samochodowych,  
 szkła żaroodpornego,  
 żarówek i świetlówek,  
 ekranów i lamp 

telewizyjnych, luster,  
 ceramiki, porcelany,  
 szklanek, zniczy 

 WRZUCAMY 
 butelki i szklane 

opakowania po 
napojach i żywności,  

 butelki po napojach 
alkoholowych,  

 słoiki (bez nakrętek, 
zacisków, gumowych 
uszczelek),  

 szklane pojemniki,  
 opakowania szklane po 

kosmetykach,  
 inne opakowania 

szklane 
 

 WOREK CZARNY  
odpady pozostałe po segregacji 

 WRZUCAMY 
wszystkie odpady pozostałe po 
wysegregowaniu  - pampersy,  
wieczka po produktach mlecz.             
srebrne, opak. po lakierach do  
włosów, dezodorantach, tubki po  
pastach do zębów i kremach,  
szczoteczki do zębów, opakowania po 
chipsach, batonach, zupach w proszku, 
kawie, tekstylia, stare ubrania, buty 
 

NIE 
WRZUCAMY 
 gorącego popiołu 

i szlaki 
 odpadów 

ogrodowych - 
skoszonej trawy 

 

 WOREK BRĄZOWY  
odpady biodegradowalne, odpady zielone 

WRZUCAMY 
 odpady zielone, 
 skoszona trawa 
 liście, chwasty  
 drobne gałęzie 
 inne odpady roślinne 
 odpady kuchenne 

Wywóz  
w ramach systemu,  
bez dodatkowych opłat. 
 

TYLKO właściciele 
nieruchomości,  
którzy nie posiadają 
kompostownika 

 
 
 

        
 

ODDAJEMY 
 meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane farby i lakiery 
 opony – 4 szt na rok, zużyte oleje, zużyty sprzęt elektryczny                                   

i elektroniczny, świetlówki baterie,  
 odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe w ilości 1 m3 na rok                       

z jednej posesji                         PIĄTEK 10.00-18.00 

 

 
 
 

URZĄD GMINY WIEPRZ 
34-122 WIEPRZ 

UL. CENTRALNA 5 
tel. 33/8755-118 wew. 29 

-------------------------- 
Zakład Gospodarki 

Komunalnej Spółka z o.o. 
34-120 Andrychów  

ul. Batorego 24 
tel. 33 875-36-61 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH  

budynki i plac byłego Kółka Rolniczego w Wieprzu ul. Pogodna 10 

 

http://www.wieprz.pl/

