
      WRZUCAMY
• opakowania z papieru, karton, tekturę 

(także falistą)
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
• zeszyty i książki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe

      NIE WRZUCAMY
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek 

higienicznych
• papieru lakierowanego i powleczonego folią
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawozach, cemencie 

i innych materiałach budowlanych
• tapet
• pieluch jednorazowych i innych materiałów 

higienicznych
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań 

z papieru i naczyń jednorazowych
• ubrań

      WRZUCAMY
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji 

dobroczynnych
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych
• opakowania wielomateriałowe 

(np. kartony po mleku i sokach)
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach 

do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście 
do zębów) itp.

• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
• aluminiowe puszki po napojach i sokach
• puszki po konserwach
• folię aluminiową
• metale kolorowe
• kapsle, zakrętki od słoików

      NIE WRZUCAMY
• butelek i pojemników z zawartością
• plastikowych zabawek
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
• opakowań po olejach silnikowych
• części samochodowych
• zużytych baterii i akumulatorów
• puszek i pojemników po farbach i lakierach
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
• papierowych worków po nawozach, cemencie 

i innych materiałach budowlanych
• tapet
• pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań 

z papieru i naczyń jednorazowych
• ubrań

      WRZUCAMY
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• resztki jedzenia

      NIE WRZUCAMY
• kości zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF
• ziemi i kamieni
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

      WRZUCAMY
• butelki i słoiki po napojach i żywności 

(w tym butelki po napojach alkoholowych 
i olejach roślinnych)

• szklane opakowania po kosmetykach 
(jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych 
kilku surowców)

      NIE WRZUCAMY
• ceramiki, doniczek, porcelany, 

fajansu, kryształów
• szkła okularowego
• szkła żaroodpornego
• zniczy z zawartością wosku
• żarówek i świetlówek
• refl ektorów
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, 

olejach silnikowych
• luster
• szyb okiennych i zbrojonych
• monitorów i lamp telewizyjnych
• termometrów i strzykawek
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WSPÓLNY SYSTEM 
SEGREGACJI ODPADÓW
W Gminie Kunice obowiązuje system segregacji odpadów wspólny 
dla całego kraju.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji 
prosimy o kontakt:

76 8575 322 wew. 49 
brak odbioru odpadów, pojemniki

76 8575 322 wew. 56 
deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, informacje w sprawie zaległości w opłacie

szczegóły na WWW.KUNICE.PL

Laureat w kategorii 
edukacja ekologiczna 2018



      WRZUCAMY

      NIE WRZUCAMY

      WRZUCAMY

• Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy 
wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać 
w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych.

• zimny popiół

• innych odpadów

ZMIESZANE

Do pojemnika / worka 
czarnego

Do pojemnika / worka 
z napisem POPIÓŁ

POPIÓŁ

Mieszkańcy Gminy Kunice mają możliwość całodobowe-
go pozbywania się śmieci takich jak PŁYT CD, TONERÓW, 
DROBNEJ ELEKTRONIKI, BATERII oraz ŻARÓWEK.

Jest dostępna w sklepach AppStore, Google Play 
oraz Windows Phone Store. Znajdziecie w niej Państwo m.in. 
harmonogram odbioru śmieci, możliwość kontaktowania się bezpośrednio 
z nami, informacje jak segregować. Każdy może w prosty sposób 
zainstalować ją na swoim urządzeniu działającym w oparciu o systemy 
iOS, Android lub Windows Phone 8.

Pozostałe odpady które nie powinny być 
wrzucane do pojemników 

Elektrośmieci 
Sprzęt elektryczny i elektroniczny który należy zbierać selektywnie to nie tylko wielkogabaryto-
we urządzenia AGD takie jak pralki, lodówki, kuchenki, zmywarki. Wszystkie urządzenia zasilane 
prądem lub na baterie także należą do tej grupy. Są to zabawki, sprzęt audiowizualny, latarki, prze-
dłużacze, wiertarki, suszarki, piloty do telewizora, lampy, a nawet niektóre sprzęty sportowe i mu-
zyczne. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne należy oddawać w odpowiednie miejsca czyli:
• podczas trwania zbiórki akcyjnej lub do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych). Gmina Kunice jest w trakcie budowy takiego punktu,
• do sklepu przy zakupie nowego sprzętu możesz oddać stary sprzęt,
• do serwisu (zepsute urządzenia możesz również zostawić w punkcie naprawczym).

Odpady wielkogabarytowe 
Wszelkiego rodzaju odpady które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do 
pojemnika mogą być utylizowane jako odpady gabarytowe. Należą do nich stoły, szafy, dywany, 
wózki dziecięce, materace, rowery, stare opony samochodowe, muszle toaletowe, umywalki itp. 
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane takie jak deski 
drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, grzejniki, płytki, rolety, odpady remontowe oraz 
części samochodowe. Odpady wielkogabarytowe takie jak stare meble można oddać osobom 
potrzebującym lub wystawić do oddania lub sprzedaży na popularnych portalach internetowych. 
Niechciane materace można oddać w schronisku dla zwierząt. Naprawdę jest wiele osób zainte-
resowanych niepotrzebnymi przedmiotami. Nie marnujmy wyprodukowanych już zasobów. Oczy-
wiście powyższe odpady odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych także przez 
Gminę podczas zbiórki akcyjnej, a w momencie wybudowania w PSZOK, będzie można je także 
samodzielnie dostarczać do tego punktu.

Odpady budowlane i remontowe 
Do odpadów remontowych i budowlanych zalicza się powstały w trakcie przeprowadzenia remontu 
w mieszkaniach i domach gruz ceglany, ceramiczny, betonowy, elementy ceramiki, dachówki i płyt-
ki PCV, panele ścienne, podłogowe, stare tapety, okna. 
Odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów można przekazać innej osobie, na przykład 
starą umywalkę można oddać osobie urządzającej altankę na działce do ponownego wykorzystania, 
stare cegły można wykorzystać do utwardzenia ścieżek, budowy skalniaków itd.
Powyższe odpady pochodzące z drobnych remontów z nieruchomości zamieszkałych można 
przekazać w limicie do 200 kg rocznie, podczas trwania zbiórki akcyjnej. Niedługo będzie można 
nieodpłatnie przekazać do PSZOK, przy użyciu własnego środka transportu zgodnie z limitami które 
zostaną określone przez gminę. Pozostałe odpady budowlane powstałe na terenie nieruchomości 
w wyniku prowadzenia prac budowlanych i rozbiórkowych należy gromadzić w kontenerach do-
starczanych przez uprawnionego przedsiębiorcę, które powinny być zamawiane przez właściciela 
nieruchomości lub fi rmę wykonującą prace remontowe. Odpady ponad określone limity nie są 
odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminę.

Leki
Ten rodzaj odpadu należy przekazywać do specjalnych pojemników umieszczonych w aptekach 
w Kunicach oraz Jaśkowicach Legnickich.

Baterie
Jest to odpad szczególnie niebezpieczny. Należy go przekazywać do Gminnych Punktów Elektro- 
odpadów, podczas zakupów w sklepach lub zbiórek akcyjnych oraz do PSZOK.

Aplikacja 
Ecoharmonogram

Gminny Punkt Elektroodpadów 
(Kunice – koło Ośrodka Zdrowia, Spalona – koło Szkoły)


