
Od 1 września 2020 r. segregacja odpadów komunalnych 
jest obowiązkowa. 
Prosimy o segregowanie odpadów do jednego 
z pojemników: szkło, bio, papier, metale i tworzywa 
sztuczne, odpady zmieszane (resztkowe). 

Niedostosowanie się do tego wymogu będzie wiązało się 
z nałożeniem na wszystkich mieszkańców danej 
nieruchomości wielorodzinnej podwyższonej opłaty 
za odbiór i gospodarowanie odpadami. 

JAK PRAWIDŁOWO 
SEGREGOWAĆ 
ODPADY KOMUNALNE?

PORADNIK 
DLA MIESZKAŃCÓW



BIOODPADY



SZKŁO



METALE I TWORZYWA SZTUCZNE



PAPIER



ODPADY ZMIESZANE



Co się stanie 
jeśli odpady 

nie będą właściwie 
posegregowane?

Świadomość, że człowiek 
przykłada się 

do oczyszczania Ziemi 
jest bardzo pozytywna

i coraz więcej osób z nią żyje. 

Poznaj najważniejsze zalety segregacji odpadów:
 - Zmniejszenie ilości śmieci, które 
zanieczyszczają wody, plaże, ziemie, całe środowisko.
- Zmniejszenie zużycia surowców naturalnych, 
ponieważ coraz więcej produktów wraca do klientów 
po recyklingu.
 - Obniżenie kosztów związanych z wysypiskami śmieci.
 - Lepsza jakość życia osób, które żyły wcześniej 
w zanieczyszczonych środowiskach.
 - Pozyskiwane są surowce wtórne, które z 
powrotem trafiają do klientów.
 - Zwiększa się świadomość ekologiczna ludzi.
 - Mniej śmieci oznacza również lepsze warunki 
do życia dla roślin i zwierząt.



Naruszenie procedury prawidłowego sposobu 
gromadzenia odpadów komunalnych – 

 naklejka:

 

 

pomarańczowa

Wówczas Odbiorca odpadów przykleja na pojemnik 
pomarańczową naklejkę, która informuje o naruszeniu 
procedury prawidłowego gromadzenia odpadów 
komunalnych

- w  pojemniku przeznaczonym  do  gromadzenia odpadów zmieszanych, 
bioodpadów; lub w pojemniku/worku do gromadzenia odpadów 
zbieranych selektywnie (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) 
zostały umieszczone niewłaściwe odpady, czyli: odpady wystawkowe, 
poprodukcyjne, poremontowe, rozbiórkowe, gruz, części samochodowe, 
inne odpady niestanowiące odpadów komunalnych,

 - do kontenera na odpady wystawkowe trafiły niewłaściwe odpady, 
czyli: poprodukcyjne, poremontowe, rozbiórkowe, gruz, części 
samochodowe, inne odpady niestanowiące odpadów komunalnych, 
a także odpady zmieszane oraz selektywnie zbierane.



Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych – , ,  naklejka żółta zielona czerwona
Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
będzie miało miejsce, gdy Odbiorca odpadów stwierdzi, że w pojemnikach 
na selektywną zbiórkę znalazły się odpady, które nie powinny tam trafić. 
Na przykład w brązowym pojemniku do gromadzenia odpadów BIO znajdą 
się odpady ze szkła, do żółtego pojemnika trafią tekturowe kartony i gazety 
lub w niebieskim pojemniku na papier znajdą się odpady zmieszane.

CO TO OZNACZA?
- nieodebranie odpadów przez firmę odbierającą do czasu ich dosegregowania, 
- poinformowanie ZM GOAP o braku stosowania selektywnej zbiórki, 
- konieczność dosegregowania odpadów przez właściciela 
nieruchomości – dopiero  po prawidłowym posegregowaniu odpady 
te zostaną odebrane w kolejnym terminie odbioru, zgodnie z harmonogramem.



ADMINISTRACJA
Biuro Delta 

ul.Towarowa 35 
www.ataner.pl 
tel. 859 40 20 

ADMINISTRACJA 
OS. MARCELIN

ul. Marcelińska 100/211
tel. 61 223 01 96

ADMINISTRACJA 
OS. POLANKA

ul. Katowicka 65a/101
tel. 61 887 44 35
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