
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne: 

 
I. W przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  wydzielają i wystawiają do odbioru przez podmiot odbierający następujące 

frakcje odpadów: 
- odpady ulegające biodegradacji, w worku lub  w pojemniku koloru brązowego z napisem BIO, 

- odpady papieru, tektury  i opakowania papierowe i tekturowe, w  worku lub w pojemniku koloru niebieskiego z napisem PAPIER, 

- odpady szkła i opakowania szklane białe i kolorowe, w worku lub w pojemniku koloru zielonego z napisem SZKŁO, 

- odpady metalu i odpady tworzyw sztucznych oraz opakowania metalowe i opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe  

w worku lub pojemniku koloru żółtego z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,  

- odpady (niesegregowane) zmieszane w pojemniku w kolorze czarnym lub ocynkowane, w przypadku zwiększonej ilości odpadów zmieszanych, można  

je  umieścić  w workach koloru czarnego i dostawić w dniu odbioru, przy pojemnikach na odpady (niesegregowane) zmieszane. 

 

II. W przypadku zadeklarowania zbiórki odpadów komunalnych „bez selekcji” wydzielają i wystawiają do odbioru przez podmiot odbierający 

następujące frakcje odpadów: 
- odpady ulegające biodegradacji,  w worku lub  w pojemniku kolorze brązowym z napisem BIO, 

- odpady (niesegregowane) zmieszane w pojemniku w kolorze czarnym lub ocynkowane łącznie z frakcjami papieru, szkła, metalu i tworzyw. 

 

Pojemniki  i worki należy wystawiać zgodnie z harmonogramem PRZED POSESJĘ! 

 

Pozostałe odpady komunalne, t.j.: odpady wielkogabarytowe, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD, odpady remontowe, odpady 

medyczne, zużyte opony, odpady niebezpieczne, wytwarzane na: 

 

1. Nieruchomościach zamieszkałych należy przekazywać do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Ściegnach Kostrzycy. Odpady 

remontowe ograniczone są do 100 kg rocznie na mieszkańca. Ponadto: 

- odpady wielkogabarytowe, sprzęt RTV i AGD, zużyte opony będą także odbierane dwa razy w roku w systemie akcyjnym (wiosną i jesienią) bezpośrednio  

  z nieruchomości zamieszkałych,  

- odpady medyczne można przekazać do aptek na terenie gminy,  

- zużyty sprzęt RTV i AGD można oddać na wymianę w miejscu zakupu nowego sprzętu,  

- baterie można przekazywać do specjalnych pojemników znajdujących się w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach i placówkach oświatowych,  

- odzież używaną można przekazywać do pojemników PCK rozstawionych na terenie Gminy. 

 

2. Nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (szkoły, sklepy, instytucje, urzędy, biura, domki 

letniskowe, ogródki działkowe, hotele, pensjonaty, agroturystyka, zakłady usługowe) należy przekazywać we własnym zakresie i na własny koszt do 

instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 
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