
JAK PRAWIDŁOWO  
SEGREGOWAĆ ODPADY  

KOMUNALNE?

PORADNIK  
DLA MIESZKAŃCÓW

www.odpady.tarnow.pl



Działaj tak, by
w Twoim otoczeniu

powstawało jak
najmniej odpadów.

Segreguj i kompostuj - dzięki temu z zebranych surowców powstaną nowe,
przydatne produkty.

Unikaj jednorazówek
- weź swój kubek, 
nie bierz jedzenia
na wynos

Zrezygnuj
z foliówek

Niepotrzebne?
Nie wyrzucaj! 
Napraw, sprzedaj, oddaj!

Nadaj „drugie życie”
niepotrzebnym
przedmiotom 

Stosuj akumulatorki 
zamiast baterii 

Naprawiaj i wykorzystuj ponownie przedmioty,
a jeśli ich nie potrzebujesz - sprzedaj albo przekaż innym.

Unieszkodliwiaj4

Zapobiegaj powstawaniu odpadów1

Przygotowuj do ponownego użycia2

Używaj
śniadaniówek 
i bidonów 

Nie kupuj
na zapas,
zrób listę 
zakupów

Pij wodę z kranu
zamiast
butelkowanej 

Rysuj i drukuj
z obu stron

Odzyskuj - poddawaj recyklingowi3

Zamień
papier na formę
elektroniczną! 
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PAPIERTWORZYWA SZTUCZNE 
I METALE SZKŁO

ODPADY
ZMIESZANE

BIO

SKŁADOWISKO

Odpady nienadające się do recyklingu trafiają do spalarni odpadów, gdzie 
odzyskujemy z nich energię, lub na składowisko w celu unieszkodliwienia.

Nie spalaj ich w domowym piecu i nie wyrzucaj do lasu!

STOP SMOG

SPALARNIA



Od kilku lat obowiązują w Polsce nowe zasady segregowania odpadów, zgodnie 

z którymi osobno zbieramy makulaturę, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz bioodpady, 

a wszystkie pozostałe odpady wrzucane są do jednego pojemnika. Obecnie selektywna 

zbiórka jest obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości i nie ma możliwości 

niesegregowania odpadów komunalnych.

Do tej pory do pojemnika na odpady zmieszane trafiały również bioodpady, przez co 

marnował się ukryty w nich ogromny potencjał. Mając to na uwadze, dajemy mieszkańcom 

możliwość selektywnej ich zbiórki. Dlatego od 2021 roku na terenie Tarnowa rozpoczynamy 

gromadzenie bioodpadów w oddzielnych, brązowych pojemnikach, które zostaną 

nieodpłatnie przekazane mieszkańcom. Pojemniki te wyposażone są  

w specjalne, podwójne dno – przystosowane do zbiórki tego typu odpadów. 

Dbaj o środowisko - Bądź EKOAktywny - Segreguj odpady
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od 2021 r.zbieramyBIO

Co się stanie z zebranymi przez mieszkańców bioodpadami? Trafią one do kompostowni, gdzie  

w procesie ich przetwarzania powstanie kompost, czyli pełnowartościowy nawóz, który może 

być wykorzystany w naszych ogrodach.



WRZUCAJ LUZEM,
BEZ FOLIÓWKI!

• RESZTKI ŻYWNOŚCI (BEZ MIĘSA)
• TRAWĘ, LIŚCIE,
 ROZDROBNIONE GAŁĘZIE
• OBIERKI OWOCÓW I WARZYW
• RESZTKI KWIATÓW CIĘTYCH
 I DONICZKOWYCH
• PRZETERMINOWANE OWOCE
 I WARZYWA
• POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNE
• PIECZYWO, SKORUPKI JAJ
• FUSY PO KAWIE I HERBACIE
• KORĘ, TROCINY, ZRĘBKI
• GRZYBY

• BIOODPADÓW W WORKACH
 Z TWORZYW SZTUCZNYCH
• MIĘSA, KOŚCI, OŚCI
• ODCHODÓW ZWIERZĄT
• ZIEMI, KAMIENI
• POPIOŁU
• PŁYT WIÓROWYCH
 I PILŚNIOWYCH
• DREWNA 
• MARTWYCH ZWIERZĄT

BIO
NIE WRZUCAMY:WRZUCAMY:

Najlepszym sposobem na zagospodarowanie 

bioodpadów jest ich kompostowanie. 

Możesz to robić w przydomowym kompostowniku. 

Wystarczy wygospodarować trochę miejsca, 

a Twoimi bioodpadami zajmie się sama natura. 

W dodatku posiadacze kompostowników zyskują 

ulgę w opłacie za odbiór odpadów – 1,50 zł/os.

Jeśli tylko przygotujesz odpowiednie warunki, kompost powstanie w zasadzie bez 

Twojego udziału. Jednak nie zwalnia Cię to z bycia uważnym, doglądania i czasem 

wspierania zachodzących w kompostowniku procesów:

· znajdź odpowiednią lokalizację (na uboczu, z przepuszczalnym podłożem)

· załóż kompostownik (kup lub wykonaj go samodzielnie)

• w kompostowniku umieszczaj tylko te odpady, które nadają się do kompostowania

• odpady układaj warstwowo

• zapewnij dostęp powietrza do kompostowanej masy, aby zapobiec gniciu

• zapewnij właściwą wilgotność kompostu – nie może on być ani za suchy, ani zbyt wilgotny

•    zadbaj o różnorodność i odpowiednią strukturę bioodpadów – nie dopuść, by  

w kompostowniku dominował jeden rodzaj odpadów, np. liście czy trawa

• rozdrabniaj odpady – skróci to czas kompostowania

• co jakiś czas przemieszaj odpady znajdujące się w kompostowniku

• bądź cierpliwy – pełnowartościowy kompost otrzymasz dopiero po 12-18 miesiącach

Kompostuję - nie marnuję!

  KOMPOSTOWANIE W PIGUŁCE
!



OPRÓŻNIJ PRZED
WRZUCENIEM

ODKRĘĆ
I ZGNIEĆ

• ZGNIECIONEBUTELKI
 PO NAPOJACH
 I CHEMII GOSPODARCZEJ
• PLASTIKOWE OPAKOWANIA
 PO PROD. SPOŻYWCZYCH
• KARTONY PO MLEKU I NAPOJACH
• ALUMINIOWĄ FOLIĘ I PUSZKI
• KAPSLE I ZAKRĘTKI OD SŁOIKÓW
• OPAKOWANIA Z METALU
• WORKI I REKLAMÓWKI
 Z TWORZYW SZTUCZNYCH

• BUTELEK I POJEMNIKÓW
 Z ZAWARTOŚCIĄ
• PLASTIKOWYCH ZABAWEK
• OPAKOWAŃ PO LEKACH
• BATERII I AKUMULATORÓW
• OPAKOWAŃ PO OLEJACH
 SILNIKOWYCH
• OPAKOWAŃ PO FARBACH
 I LAKIERACH
• CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH
• JEDNORAZOWYCH NACZYŃ
• SPRZĘTU AGD
• STYROPIANU
• PLASTIKOWYCH CZĘŚCI
 SPRZĘTU RTV I AGD

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

NIE WRZUCAMY:WRZUCAMY:

OPRÓŻNIJ, NIE MYJ
PRZED WRZUCENIEM

• SZKLANE BUTELKI
 PO NAPOJACH
• SZKLANE SŁOIKI
• OPAKOWANIA
 PO KOSMETYKACH
 (TYLKO CZĘŚCI SZKLANE)

• SZKŁA OKIENNEGO I ZBROJONEGO
• SZKŁA ŻAROODPORNEGO
• PORCELANY, CERAMIKI, DONICZEK
• KRYSZTAŁU, LUSTER
• MONITORÓW, KINESKOPÓW
• SZYB SAMOCHODOWYCH
• ŚWIETLÓWEK, ŻARÓWEK
• OPAK . PO LEKACH, TERMOMETRÓW
• SZKŁA OKULAROWEGO
• SZKLANYCH OPAKOWAŃ
 PO ROZPUSZCZALNIKACH 
 I OLEJACH SILNIKOWYCH
• ZNICZY Z WOSKIEM 

NIE WRZUCAMY:WRZUCAMY:SZKŁO

ZGNIEĆ PRZED
WRZUCENIEM    

• PAPIER BIUROWY
 I PAKOWY
• GAZETY I CZASOPISMA
• GAZETKI REKLAMOWE
• ULOTKI I KATALOGI
• KSIĄŻKI I ZESZYTY
• OPAK. TEKTUROWE
• KARTONY
• TEKTURĘ FALISTĄ
• TORBY I WORKI
 PAPIEROWE

• ZUŻYTYCH RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH 
 I CHUSTECZEK HIGIENICZNYCH
• PAPIERU LAKIEROWANEGO,
 FOLIOWANEGO
• ZATŁUSZCZONEGO PAPIERU
 PO MAŚLE I MARGARYNIE
• KARTONÓW PO MLEKU I NAPOJACH
• TAPET I WORKÓW PO MATERIAŁACH
 BUDOWLANYCH
• ZATŁUSZCZONYCH OPAKOWAŃ
 I NACZYŃ JEDNORAZOWYCH
• JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW
 HIGIENICZNYCH
• KALKI, PAPIERU WOSKOWANEGO

NIE WRZUCAMY:WRZUCAMY:PAPIER



MOBILNA ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW 
I ELEKTROODPADÓW

W ramach mobilnej zbiórki odpadów na terenie Tarnowa kursuje specjalny pojazd przystosowany 

do zbierania tego typu  odpadów, powstających w naszych domach. Nieodpłatny odbiór 

tych odpadów odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem, dostępnym na stronach 

internetowych www.odpady.tarnow.pl oraz www.mpgk.tarnow.pl.

tekstylia i odpady
wielkogabarytowe

elektroodpady

stare meble takie jak np. stoły, krzesła,
szafy, tapczany, łóżka, fotele 
dywany, chodniki, materace, pierzyny 
duży sprzęt sportowy, np. rowery, narty 
wózki dziecięce 
zabawki dużych rozmiarów
tekstylia

zużyty sprzęt RTV, AGD
taki jak np. telewizory,
czajniki, lodówki 
sprzęt komputerowy
telefony komórkowe
zużyte baterie
i akumulatory

NIE WRZUCAMY:
• ODPADÓW ZBIERANYCH
 SELEKTYWNIE
• ZUŻYTEGO SPRZĘTU
 ELEKTRYCZNEGO 
 I ELEKTRONICZNEGO
• BATERII I AKUMULATORÓW
• ŚWIETLÓWEK I ŻARÓWEK
 ENERGOOSZCZĘDNYCH
• ZUŻYTEGO OLEJU SILNIKOWEGO
 I FILTRÓW OLEJOWYCH
• FARB I ROZPUSZCZALNIKÓW
 ORAZ OPAKOWAŃ PO NICH
• GRUZU
• LEKÓW

WRZUCAMY:ODPADY
ZMIESZANE
(RESZTKOWE)

• WSZYSTKIE ODPADY
 NIEBĘDĄCE ODPADAMI
 NIEBEZPIECZNYMI
 I NIEPODLEGAJĄCE
 ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ



73

Krakowska

ul. Komunalna 31  

PSZOK
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK  to miejsce, w którym 

mieszkańcy – w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 

mogą bezpłatnie oddać*:

*zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej obowiązują limity ilości odpadów odbieranych przez PSZOK od mieszkańców
– więcej informacji na www.odpady.tarnow.pl.

,

INNE PROBLEMOWE

BIOODPADY

• opony od samochodów
   osobowych
• opony od rowerów
  i motocykli

PSZOK-i funkcjonujące
na terenie Tarnowa
Czynne:

poniedziałek – piątek 7:00-17:00

sobota 7:00-15:00

Więcej informacji na

www.odpady.tarnow.pl   ul. Kąpielowa 4b



www.odpady.tarnow.pl

recycle Wydrukowano na papierze nadającym się do recyklingu

R
ea

liz
ac

ja
: 

w
w

w
.e

ko
ru

m
.p

l

Dbaj o środowisko
Bądź EKOAktywny

Segreguj odpady
Urząd Miasta Tarnowa

ul. Mickiewicza 2
33-100 Tarnów

 phone (14) 688 26 35
phone (14) 688 26 36

  envelope umt@umt.tarnow.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Okrężna 11
33-100 Tarnów

phone (14) 621-93-73
envelope mpgk@mpgk.tarnow.pl


