
W Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1, 
28 -136 Nowy Korczyn pod nr telefonu: 41 23 45 412 
oraz na stronie internetowej: www.gmina.nowykorczyn.pl 
(w zakładce Gospodarka odpadami).

Więcej informacji można uzyskać: 

NA TERENIE 
MIASTA I GMINY 
NOWY KORCZYN

ZASADY 
SEGREGACJI 
ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

www.gmina@nowykorczyn.pl

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
ORAZ POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI

BIOODPADYBIOODPADY

ODPADY
ZMIESZANE

ODPADY
ZMIESZANE

BIOODPADY ODPADY ZMIESZANE
(worek BRĄZOWY)

(worek CZARNY)
Mieszkańcy Miasta i Gminy Nowy Korczyn, którzy zadeklarowali 

selektywną zbiórkę odpadów oraz nieselektywną zbiórkę odpa-
dów, a nie posiadają przydomowego kompostownika (specjalnie 
przystosowane urządzenia służące do gromadzenia i unieszkodli-
wiania odpadów ulegających biodegradacji) odpady biodegrado-
walne powinni wrzucać do brązowego worka.

Do czarnego worka  lub czarnego pojemnika (zakupio-
nego we własnym zakresie) należy wrzucać odpady zmie-
szane oraz pozostałości po segregacji (odpady, które nie 
dają się posegregować), tj. odpady, które nie kwali� kują się 
do odpadów segregowanych.

NALEŻY WRZUCAĆ: NALEŻY WRZUCAĆ:
• liście, skoszoną trawę, kwiaty cięte, rośliny doniczkowe,

drobne gałęzie, chwasty, korę drzew, trociny;
• odpady kuchenne pochodzenia roślinnego

(obierki z owoców i warzyw);
• skorupki z orzechów, jaj;
• fusy po kawie, herbacie.

• tłusty papier, np. po maśle, margarynie, butelki po oleju
spożywczym;

• zużytą odzież, obuwie;
• zużyte artykuły higieniczne (np. wata);
• ceramika, porcelana, szkło stołowe, naczynia 

żaroodporne, miski, talerze;
• butelki po płynach chłodniczych;
• artykuły piśmienne, paragony, zdjęcia, tekstylia.

• zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, opakowań po 
środkach ochrony roślin;

• puszek po farbach i lakierach, 
opakowań po smarach i olejach
samochodowych;

• odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
tj. styropian, gruz;

• świetlówek, baterii, akumulatorów,
przeterminowanych leków;

• popiołu (należy gromadzić 
w pojemniku lub worku zakupionym
we własnym zakresie).

• resztek mięs i kości zwierząt, 
zepsutej żywności;

• popiołu z kominka lub pieca.

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

Worki na odpady segregowane dostarcza właścicielom nierucho-
mości � rma wywozowa bezpłatnie przy odbiorze ww. odpadów 
w systemie ,,worek za worek”.
Jeżeli � rma wywozowa  nie dopełni obowiązku dostarczenia 
kompletu worków na odpady segregowane lub nie zostawi ich 
Państwu na wymianę, należy ten fakt zgłosić do Referatu Finan-
sowo - Podatkowego Urzędu Miasta i Gminyw Nowym Korczynie 
telefonicznie pod numer telefonu:  41 23 45  412 lub osobiście 
w siedzibie Referatu Finansowo-Podatkowego, ul. Krakowska 1, 
pok. nr 1. Osoba dokonująca zgłoszenia osobistego otrzyma na 
miejscu brakujące worki. Zgłoszenie zostanie przekazane do � rmy 
wywozowej.

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

Opłaty za wywóz odpadów 
komunalnych należy dokonywać 
z góry bez wezwania, kwartalnie 
(za 3 miesiące kalendarzowe) przelewem 
na Konto Bankowe Miasta i Gminy Nowy Korczyn:
BANK SPÓŁDZIELCZY O/NOWY KORCZYN
04 8493 0004 0130 0230 0231 0126
w nastepujących terminach:
•  I kwartał  – do 15 stycznia danego roku
•  II kwartał  – do 15 kwietnia danego roku
•  III kwartał – do 15 lipca danego roku
•  IV kwartał  – do 15 października danego roku

www.gmina@nowykorczyn.pl

W rubryce „tytułem” należy zawsze wpisać:
• Imię, nazwisko i dokładny adres nieruchomości, której opłata

dotyczy. Pozwoli to na szybkie zidenty� kowanie płatnika
dzięki czemu unikniemy ewentualnych nieporozumień.

• Kwartał, którego opłata dotyczy. Jeżeli płatność reguluje 
należność za więcej niż jeden kwartał z góry, prosimy
o zaznaczenie tej informacji aby uniknąć ewentualnego
zwrotu pieniędzy jako nadpłaty.

PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH
PSZOK mieści się na Bazie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grot-
nikach Dużych i prowadzi zbiórkę dostarczonych we własnym zakresie przez 
właścicieli wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamiesz-
kują mieszkańcy, przykładowych frakcji odpadów komunalnych:
a) przeterminowane leki i chemikalia;
b) zużyte baterie i akumulatory;
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
d) odpady budowlano-remontowe, pochodzące z remontów i innych 
robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykona-
nie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub 
na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji 
budowlano-architektonicznej;
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodar-
stwach domowych;
f) zużyte opony i inne.
Zużyte baterie można również umieszczać w przeznaczonych do tego 
pojemnikach w Urzędzie Gminy, Szkołach i wyznaczonych sklepach na 
terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn. 
Przeterminowane leki można również dostarczać do aptek.
Raz w roku na terenie Gminy Nowy Korczyn organizowana jest zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego w formie ,,wystawek’’ z przed nieruchomości wła-
ściciela w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę.

(UWAGA ZMIANA)



PLASTIK I METALE
(worek ŻÓŁTY)

tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe i metale

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

• butelki plastikowe typu PET po napojach;
• plastikowe opakowania po kosmetykach, środkach

czystości;
• puste, plastikowe opakowania po żywności (kubki po

jogurtach, serach, ke� rach, margarynach);
• opakowania wielomateriałowe (kartony po płynnej 

żywności, np. mleku, sokach);
• czysta folia aluminiowa, torebki plastikowe, 

reklamówki, zakrętki plastikowe;
• czyste kanistry plastikowe po artykułach spożywczych;
• opakowania stalowe i aluminiowe, tj. puszki po 

napojach i żywności;
• drobny złom żelazny oraz drobny złom metali 

kolorowych, np. druty, metalowe zakrętki i kapsle;

• opakowań i butelek po olejach, smarach, płynach 
chłodniczych, puszek po lakierach, farbach;

• opakowań po nawozach, środkach owado- 
i chwastobójczych;

• brudnych naczyń jednorazowych, styropianu,  
tworzyw piankowych;

• baterii, akumulatorów, strzykawek;
• plastikowych zabawek na baterie, plastikowych 

części samochodowych, obudowy
plastikowej ze sprzętu RTV i AGD;

• zabrudzonej folii budowlanej.

Opróżnij opakowania z resztek 
produktów. 
Zdejmij nakrętki i krążki z szyjek 
butelek.
Butelki i kartony zgnieć przed 
wrzuceniem. 
Zgnieć puszkę, karton po 
mleku i sokach.

części samochodowych, obudowy
plastikowej ze sprzętu RTV i AGD;

PLASTIK
I METALE
PLASTIK
I METALE

PAMIĘTAJ!

NALEŻY WRZUCAĆ:

PAPIERSZKŁO
(worek NIEBIESKI)(worek ZIELONY)

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:
NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

• gazety, czasopisma;
• papier szkolny, biurowy, listy;
• książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi

twardymi brzegami;
• zeszyty;
• pudełka kartonowe i tekturowe;
• worki i torebki papierowe, papier opakowaniowy;
• ścinki drukarskie.

• bezbarwne i kolorowe butelki i słoiki szklane 
po napojach i żywności;

• butelki po napojach alkoholowych;
• słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek);
• szklane opakowania po kosmetykach.

• zabrudzonego lub tłustego papieru
(np. papierowych opakowań po maśle, twarogu);

• papieru woskowego (pergaminowego);
• lakierowanego lub foliowanego papieru, 

np. z folderów reklamowych;
• opakowań z zawartością, np. żywnością, 

wapnem, cementem;
• papieru termicznego i faksowego;
• kalki technicznej i papierów przebitkowych 

(rachunki, faktury);
• kartonów po mleku, sokach i innych napojach

(tzw. tetra paków – opakowania wielomateriałowe),
• papierowych wkładów wodoodpornych, tapet,

worków po cemencie;
• opakowań po jajkach;
• odbitek fotogra� cznych;
• odpadów higienicznych (np. pieluch 

jednorazowych, podpasek, waty, wacików).

• opakowań po lekarstwach;
• termometrów, rtęciówek, strzykawek;
• szkła okularowego, zbrojonego, szkła okiennego 

i szyb samochodowych;
• szkła żaroodpornego i kryształowego;
• żarówek, świetlówek i wszelkich innych lamp;
• re� ektorów, lamp neonowych, � uorescencyjnych 

i rtęciowych;
• ekranów i lamp telewizyjnych;
• luster;
• ceramiki: fajansu, porcelany;
• szkła gospodarczego, jak szklane miski, talerze,

doniczki, � gurki itp.;
• zniczy, kapsli, korków, kokard z ołowiu np. z butelek

po szampanie, zatyczek i zakrętek;
• szkła laboratoryjnego.

Zanim wrzucisz – postaraj się 
usunąć wszystkie części, które nie 
są z papieru, np. spinacze, zszywki, 
klamerki, taśmy samoprzylepne, 
sznurki. Oczyść papier z resztek 
produktów. Złóż kartony tak, aby 
zajmowały jak najmniej miejsca.

Nie tłucz szkła przed wrzuceniem.
Wyrzucaj puste opakowania.
Usuń nakrętki oraz inne metalowe 
lub plastikowe części.

odpadów higienicznych (np. pieluch 
jednorazowych, podpasek, waty, wacików).

PAPIERPAPIERSZKŁOSZKŁO

PAMIĘTAJ!PAMIĘTAJ!

NALEŻY WRZUCAĆ:NALEŻY WRZUCAĆ:


