
 

 
 

ZMIANA ZASAD SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE STARE BABICE W 2018 r. 
 
Szanowni Mieszkańcy! Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/372/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2017 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice  
(Dz. Urz. Woj. Maz. 2017.11233), w Gminie Stare Babice od grudnia 2017 r. obowiązują nowe zasady segregacji 
odpadów komunalnych. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania się gminy do Rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego  sposobu  selektywnego  zbierania  wybranych frakcji  
odpadów (Dz.U.  z  2017  r.  poz.  19). Przewiduje ono obowiązkową segregację odpadów  na  co  najmniej  cztery  
pojemniki/worki w określonych przez ministerstwo kolorach. W związku z tym dotychczasowy worek 
niebieski w naszej gminie „podzielono” na dwie frakcje: do worka żółtego będą trafiały metal  i  tworzywa  
sztuczne, do niebieskiego – papier.  
 

WOREK NIEBIESKI 
Do niebieskich worków 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 podpasek, zatłuszczonych jednorazowych  opakowań z papieru i naczyń  jednorazowych, ubrań. 
 

WOREK ŻÓŁTY 
Do żółtych worków 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, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego o ile nie są wykonane z trwale połączonych  kilku 
surowców). 

Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, 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. 

 
WOREK ZIELONY    

Do zielonych worków wrzucamy: butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach 
alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile 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, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach 
silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek. 

 
WOREK BRĄZOWY   

Do brązowych worków wrzucamy: gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny  
i korę drzew, odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.). 

Nie wrzucamy: kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna 
impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 

 
ODPADY „ZMIESZANE” TAK, JAK DOTYCHCZAS WYRZUCAMY DO ODDZIELNEGO POJEMNIKA 

 
UWAGA! NOWE STAWKI ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI! Informujemy Państwa, że od stycznia 2018 r. 
obowiązują nowe stawki za wywóz odpadów. Będzie to 19 zł/osobę za odpady segregowane i 29 zł/osobę  
za odpady niesegregowane.  
 

 SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY 
 Stare Babice, dnia 29 grudnia 2017 r. Nr 554 

    www.stare-babice.pl 
PRACA. Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli poszukuje odpowedzialnej osoby  na stanowisko: kontroler ruchu drogowego nadzorujący 

przejścia dla pieszych. Mile widziane prawo jazdy kat. B 

więcej informacji pod numerem telefonu tel: 509 645 700 


