
Segregowanie odpadów czyli co i gdzie wrzucamy 

 

Pojemnik na odpady segregowane  
 

 

Pojemnik na odpady zmieszane 
 
zmieszane odpady komunalne - niesegregowane odpady lub pozostałości z segregowania 
 

Jak postępować z innymi odpadami? 
 

bioodpady tzw. odpady zielone (trawa, 
obierki, pozostałości jedzenia, liście 
itp.) 

kompostować na nieruchomości w kompostowniku lub na pryzmie kompostowej i 
wykorzystywać do własnych celów lub gromadzić w bezbarwnych workach, które na 
życzenie właściciela nieruchomości dostarczy bezpłatnie firma ASTWA 

popiół i żużel wykorzystywać do własnych celów lub gromadzić w czarnym worku, które na życzenie 
właściciela nieruchomości dostarczy bezpłatnie firma ASTWA 
 

przeterminowane leki przekazywać do specjalnego pojemnika znajdującego się przy Punkcie Aptecznym w Orli 

rodzaj odpadów co wrzucamy czego nie wrzucamy 

tworzywa sztuczne: puste zgniecione butelki plastikowe np.: po napojach, 
kosmetykach, środkach czystości, chemii 
gospodarczej; artykuły gospodarstwa domowego z 
tworzyw sztucznych, reklamówki, woreczki foliowe 

tworzyw sztucznych piankowych, worków po 
nawozach, opakowań po olejach silnikowych 

opakowania 
metalowe: 

puszki metalowe np. po napojach, żywności, po 
karmie dla zwierząt itp.; drobny złom żelazny 

puszek po farbach, lakierach olejach i smarach, 
pojemników po aerozolach 

opakowania 
wielomateriałowe: 

kartony po sokach, napojach, mleku 

 
 

szkło opakowaniowe 
czyste, bez nakrętek, 

zacisków itp.: 
butelki i słoiki 

luster, szkła zbrojonego, fajansu, porcelany, 
zużytych żarówek, lamp jarzeniowych, szyb, 
szklanek, szkła nietłukącego typu duralex 

makulatura: gazety, książki, zeszyty, katalogi, ulotki, torby i worki 
papierowe, tekturę i kartony itp. 

kalki, zabrudzonego i tłustego papieru; 

tekstylia suche: odzież i inne  



zużyte baterie i akumulatorki przekazywać do pojemników z Zespole Szkół w Orli 

zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny 

będą odbierane przez firmę raz w roku w formie zbiórki  

odpady wielkogabarytowe (np. meble, 
dywany) 

będą odbierane przez firmę raz w roku w formie zbiórki  

zużyte opony będą odbierane przez firmę raz w roku w formie zbiórki  

przeterminowane chemikalia oraz 
opakowania po chemikaliach w tym 
opakowania po farbach 
rozpuszczalnikach, olejach oraz 
opakowania po aerozolach, środkach 
ochrony roślin i nawozach 

będą odbierane przez firmę raz w roku w formie zbiórki  

odpady budowlane należy gromadzić w odrębnych pojemnikach, które powinien zapewnić we własnym zakresie 
i na własny koszt właściciel nieruchomości lub podmiot wykonujący prace remontowo-
budowlane  

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami 
 

terminy uiszczania opłat: opłaty w zadeklarowanej wysokości należy uiszczać raz na kwartał: 

- za I kwartał – do 31 marca 

- za II kwartał – do 30 czerwca 

- za III kwartał – do 30 września 

- za IV kwartał – 31 grudnia 

forma uiszczania opłat: - przelewem na rachunek bankowy Gminy Orla nr 31 8061 0003 0001 1471 2000 0010 

- gotówką w kasie Urzędu Gminy Orla pok. nr 7 

tytuł wpłaty: „odpady” za kwartał, za który jest wnoszona opłata, np.: I, II, III lub IV oraz rok,  

imię i nazwisko właściciela, nazwa miejscowości i numer posesji z której odbierane są odpady 
 

Informacji udziela: 
Ewa Dmitruk – inspektor  
tel. 85 730 57 93 
Małgorzata Omelianiuk – referent 
tel. 85 730 57 96 


