
BIULETYN INFORMACYJNY 

 

Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane raz w 
miesiącu odpady komunalne zbierane selektywnie w workach koloru żółtego, zielonego i niebieskiego. 
Odpady biodegradowalne gromadzone w workach koloru brązowego będą odbierane 2 razy w 
miesiącu w okresie od kwietnia do listopada i raz w tygodniu w okresie od grudnia do marca.  
 
1. ŻÓŁTY – odpady z tworzyw sztucznych i metalu. 
 

Wrzucamy 
 

Nie wrzucamy! 

Zgniecione puste butelki plastikowe po różnych 
napojach typu PET, puste butelki plastikowe po 
kosmetykach i środkach czystości (np. po 
szamponach), opakowania wielomateriałowe 
(kartony po płynnej żywności), nakrętki z 
butelek, puste zgniecione puszki po napojach, 
puszki po konserwach, kapsle, folię aluminiową, 
pojemniki po dezodorantach 

Opakowań i butelek po olejach i smarach, 
środkach chwastobójczych i owadobójczych, 
reklamówek jednorazowych, celofanu, folii 
budowlanej, pojemników po jogurcie, śmietanie 
itp., kubków jednorazowych, styropianu, baterii, 
akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i 
lakierach 

PAMIĘTAJ: Zgniataj butelki i opakowania przed włożeniem do pojemnika. 
UWAGA: do pojemnika wrzucamy opakowania puste, nie trzeba ich myć. 

 
2. ZIELONY – odpady ze szkła kolorowego i białego. 
 

Wrzucamy 
 

Nie wrzucamy! 

Szklane butelki i słoiki Szyb, szklanek, szkła żaroodpornego, luster, 
kryształów, żarówek, świetlówek, szyb 
samochodowych, szkła zbrojonego, kineskopów 

PAMIĘTAJ: Wrzucamy opakowania opróżnione, bez zakrętek, nie potłuczone. 
UWAGA: opakowań nie trzeba myć. 

 
3. NIEBIESKI – papier. 

 

Wrzucamy 
 

Nie wrzucamy! 

Gazety, książki, tekturę, worki papierowe, ścinki 
drukarskie 

Zatłuszczonego papieru, lakierowanego lub 
foliowego papieru z folderów reklamowych, tapet, 
kalki, ręczników i chusteczek jednorazowych 

 

4. BRĄZOWY – odpady biodegradowalne. 
 

Wrzucamy 
 

Nie wrzucamy! 

Skorupy jaj, pozostałości jedzenia, odpadki z ryb, 
odpadki z mięsa, przeterminowaną żywność, 
obierki z owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty 

Skoszonej trawy, opadłych owoców i liści, 
rozdrobnionych gałęzi, folii, plastiku, szkła, metali, 
odpadów higienicznych, popiołów, kości 

Odpady odbierane będą na zgłoszenie właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy nie później niż 2 
dni przed terminem odbioru określonym w harmonogramie. 

 



5. SZARY – odpady zielone. 
 

Wrzucamy 
 

Nie wrzucamy! 

liście, chwasty, trawa i gałęzie w formie 
zrębkowej 

resztek jedzenia, obierek z owoców i warzyw, folii, 
plastiku, szkła, metali, odpadów higienicznych, 
popiołów. 

Odpady odbierane będą na zgłoszenie właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy nie później niż 2 
dni przed terminem odbioru określonym w harmonogramie. 

 

Odpady, których nie możemy wrzucić do oznaczonych kolorami worków oraz pozostałe nie 
wymienione a powstające w gospodarstwach domowych muszą trafić do pojemnika na odpady 
zmieszane, który we własnym zakresie zapewnia właściciel nieruchomości. Odpady komunalne 
zmieszane w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane dwa razy w miesiącu. 
Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane dwa razy w 
roku następujące rodzaje odpadów: 
 
Odpady wielkogabarytowe: 
 
m.in. stare meble, wózki dziecięce, deski, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp. 
 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 
 
- monitory, komputery, drukarki, kserokopiarki, skanery, niszczarki, telefony stacjonarne i komórkowe, 
zasilacze awaryjne UPS, kable i inna drobna elektronika, 
- urządzenia audiowizualne: odbiorniki radiowe i telewizyjne, kamery, urządzenia monitoringu, sprzęt 
hi-fi itp., 
-sprzęt AGD – elektronarzędzia, lampy oświetleniowe, piecyki i kuchenki elektryczne, kuchnie gazowo-
elektryczne, tostery, odkurzacze, elektryczny sprzęt ogrodniczy, pralki i inne, 
- sprzęt chłodniczy: lodówki, zamrażarki, klimatyzatory, wentylatory, 
- świetlówki, żarówki i inne zużyte źródła światła. 
 
Zużyte opony z pojazdów osobowych i jednośladów. 
 
Wymienione odpady komunalne w dniu odbioru z terenu nieruchomości powinny być wystawione w 
wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z 
nieruchomości, w miejscu stanowiącym dogodny dostęp dla firmy wywozowej. 
 
Odpady typu: 
 
Przeterminowane leki – można dostarczać do Punktów Aptecznych w: 
-Górze, ul. Kościelna 29, 
-Grzawie, ul. Pszczyńska 29, 
-Woli, ul. Kopalniana 4 
 
Zużyte baterie – można dostarczać do następujących szkół: 
-Szkoły Podstawowej w Górze, 
-Szkoły Podstawowej we Frydku, 
-Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miedźnej, 
-Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół w Woli, 
-Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli, 
-Gimnazjum nr 2 w Woli, 
 



Oraz do Urzędu Gminy w Miedźnej i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK): 
 
Na terenie Gminy Miedźna funkcjonuje Mobilny PSZOK. Terminy podstawiania Mobilnego PSZOK-u są 
umieszczone na stronie gminnej pod adresem www.miedzna.pl.  
 
W PSZOK-u mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać następujące frakcje odpadów: 

• chemikalia (m.in. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), 
• zużyte baterie i akumulatory, 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
• meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. domowy sprzęt sanitarny, zużyte lampy i oprawy 

oświetleniowe, wyposażenie gosp. domowych, elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej, 
elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych), 

• zużyte opony z samochodów osobowych i jednośladów, 
• odpady zielone, 
• odpady zbierane selektywnie tj. tworzywa sztuczne, metal, szkło, papier i tektura, opakowania 

wielomateriałowe, 
• lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (m.in. zużyte świetlówki, żarówki 

energooszczędne, termometry, itp.) 

 

http://www.miedzna.pl/

