
Prawidłowa segregacja w Gminie Porąbka 
 

Metale i tworzywa sztuczne 

Należy wyrzucać 
 

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 należy wyrzucać 
 

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 

Papier 

Należy wyrzucać 
 

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 należy wyrzucać 

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 

Szkło 

Należy wyrzucać 

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 należy wyrzucać 

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z 

zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach 

silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek

Bioodpady 

Należy wyrzucać 

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, 

trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia 

https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac/77-prawidlowa-segregacja


Nie należy wyrzucać 

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) 

Odpady zmieszane  

do pojemnika, worka z odpadami zmieszanymi (zakupionego na koszt właściciela nieruchomości) należy 

wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów 

niebezpiecznych. 

Popiół 

popiół z palenisk domowych należy gromadzić w osobnym pojemniku, najlepiej metalowym (do plastikowego 

pojemnika nie należy wrzucać gorącego popiołu), w który właściciel wyposaża nieruchomość deklarując chęć 

oddawania popiołu. Nie należy zalewać popiołu wodą. Odbiór popiołu z nieruchomości usytuowanych w trudno 

dostępnych miejscach należy uzgodnić bezpośrednio z wykonawcą usługi odbioru odpadów. 
 

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). 

Od 1 lipca 2017r. wdrażany jest Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) obowiązujący na terenie całego 

kraju. Od tego czasu odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane: 

• PAPIER (pojemniki lub worki kolor niebieski), 

 

• METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (pojemniki lub worki kolor żółty), 

 

• SZKŁO (pojemniki lub worki kolor zielony), 

 

• BIOODPADY (pojemniki lub worki kolor brązowy). 

 

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od 

odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw 

sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej 

pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.  Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o 

odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, 

zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i 

AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w 

specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w Punkcie Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u. 

 

Na terenie Gminy Porąbka PSZOK zlokalizowany jest przy ulicy Bażanciej  w Porąbce, który jest czynny od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 oraz w sobotę w godzinach od 700 do 1300.  W PSZOK 

przyjmuje się  bez limitu ilościowego następujące rodzaje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło 

opakowaniowe, odpady opakowaniowe wielomateriałowe (np. butelki PET, butelki szklane, kartony po sokach 

itp.), bioodpady (zapakowane w workach), odpady niebezpieczne np.: świetlówki, żarówki, termometry 

rtęciowe, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady tekstyliów i odzieży, 

zużyte opony (bez felg).  

Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą także na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela 

nieruchomości zamieszkałej i mieszanej. Zamówienie należy zgłosić wykonawcy. Każdy właściciel 

nieruchomości ma prawo do oddania do 500 kg (odpadów budowlanych i rozbiórkowych) w ciągu roku. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000019/O/D20170019.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000019/O/D20170019.pdf
https://naszesmieci.mos.gov.pl/jednolity-system-segregacji-odpadow/82-jsso
https://naszesmieci.mos.gov.pl/jednolity-system-segregacji-odpadow/82-jsso


Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia na teren nieruchomości pojemnika/kontenera do 3 dni od 

zgłoszenia. Termin wywozu zgromadzonych odpadów: do 3 dni od zgłoszenia wykonawcy przez właściciela 

nieruchomości gotowości do odbioru zgromadzonych odpadów. Maksymalny czas udostępnienia dla 

właściciela nieruchomości pojemnika/kontenera to 3 dni. Wykonawca jest odpowiedzialny za zważenie ilości 

odpadów odbieranych z posesji. Odpady budowlane muszą być posegregowane tzn. osobno należy gromadzić 

np. gruz, płytki, styropian budowlany itd. W PSZOK-u nie przyjmuje się części samochodowych oraz wyrobów 

azbestowych. 

Do PSZOK-u powinny być dostarczone odpady posegregowane, we własnym zakresie i na własny koszt. 

Odpady nieposegregowane nie będą przyjmowane! 

 

ZBIÓRKA OBJAZDOWA - odpady wielkogabarytowe i meble (w tym stolarka okienna), akumulatory i baterie, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym świetlówki i żarówki) oraz opony będą odbierane w ramach 

zbiórki objazdowej dwa razy w roku (terminy wskazane w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych 

dostępnym na stronie internetowej www.porabka.pl w zakładce: Odpady komunalne. Chęć oddania odpadów 

w ramach zbiórki objazdowej należy zgłaszać telefonicznie wykonawcy usługi odbioru odpadów, co najmniej 

dzień wcześniej przed wyznaczonym terminem odbioru (tel. 660 009 285). 

 

Podczas korzystania z usług PSZOK-u należy okazać się dokumentem potwierdzającym zameldowanie na 

terenie Gminy Porąbka (dot. mieszkańców) lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie 

nieruchomości na terenie gminy (dot. właścicieli domków letniskowych). W przypadku reprezentowania 

właściciela nieruchomości przez inną osobę należy przedstawić stosownie upoważnienie. 

 

Apteki do których można przekazywać przeterminowane lekarstwa: 
Apteka PANACEUM ul. Krakowska 24 – Kobiernice 

Apteka POD DĘBEM ul. Żywiecka 10A – Kobiernice 

Apteka Prywatna Jerzy Pszczółka ul. kard. Karola Wojtyły 26 – Czaniec 

Apteka Centrum dla Zdrowia ul. kard. Karola Wojtyły 58 - Czaniec 

Apteka FARMANA ul. Rynek 3 – Porąbka 

 

Terminy i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych 

(wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczych, domki letniskowe lub nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) prosimy uzgodnić telefonicznie z wykonawcą odbioru 

odpadów. 

W przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych (np. intensywne opady śniegu, powódź) lub 

przyczyn organizacyjnych (np. gwałtowny okresowy wzrost odpadów) zostanie wyznaczony harmonogram 

zastępczy, który będzie publikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Porąbka www.porabka.pl. 

 

Wykonawca Firma Usługowa „ATRA” Krzysztof Pardela z siedzibą w 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 120, 

dostarcza worki nieodpłatnie tylko na odpady segregowane (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, 

bioodpady), za każdy odebrany worek z odpadami segregowanymi wykonawca pozostawia na posesji worek 

pusty. 

Odbiór wszystkich odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na ulotce oraz na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Porąbka www.porabka.pl. 

Właściciel nieruchomości obowiązany jest w dniu odbioru odpadów do godziny 7:00 rano, zgodnie podanym 

harmonogramem, wystawić pojemniki i/lub worki poza teren nieruchomości, do drogi publicznej, w miejsce 

umożliwiające swobodny do nich dojazd specjalistycznym pojazdom.  

 
 

ZGŁOSZENIA ORAZ REKLAMACJE DOTYCZĄCE: ODBIORU ODPADÓW 

KOMUNALNYCH, POZOSTAWIANIA WORKÓW  należy kierować do 

Firmy Usługowej ATRA ul. Krakowska 120 w Porąbce 

tel.        606 669 771 

 

http://www.porabka.pl/
http://www.porabka.pl/
http://www.porabka.pl/

