
 

O B O W I Ą Z K O W A   

SEGREGACJA    ODPADÓW                                                                 

  od  1  KWIETNIA  2020  roku       
 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli 
nieruchomości obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny. 

Z dniem 1 kwietnia 2020 roku na terenie administracyjnym Gminy Puck wprowadzony 
został obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Oznacza to, że każdy mieszkaniec Gminy 
Puck musi segregować odpady, zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Puck.  

Obowiązek segregacji odpadów dotyczy wszystkich mieszkańców Gminy Puck, nawet tych, 
którzy deklarowali zbieranie odpadów w sposób nieselektywny. Wprowadzenie obowiązku 
segregacji odpadów nie wiąże się ze składaniem nowych deklaracji. 

 
Przypominamy: 
 

Odpady zbieramy w pojemnikach i workach o kolorystyce przypisanej do poszczególnych frakcji 
odpadów: 

 PAPIER  – w pojemniku lub worku koloru niebieskiego oznaczonym napisem „papier”, 

 TWORZYWA SZTUCZNE I METALE – w pojemniku lub worku koloru żółtego oznaczonym napisem 
„metale i tworzywa sztuczne”, 

 SZKŁO – w pojemniku lub worku koloru zielonego oznaczonym napisem „szkło”, 

 BIOODPADY w podziale: 

 odpady zielone i biodegradowalne tzw. miękkie (trawa, liście, szczątki roślin, trociny, odpadki 
warzywne i owocowe) wyłącznie w pojemniku koloru brązowego oznaczonym napisem 
„BIO”. Muszą być one gromadzone w stanie wolnym, pozbawione wszelakich opakowań i 
zanieczyszczeń (nie mogą być zapakowane w woreczki foliowe, worki, pudełka itp.). 
Wrzucamy je bezpośrednio do pojemnika. 

 odpady biodegradowalne tzw. twarde (gałęzie) – nie są odbierane bezpośrednio z posesji, 
należy je przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
usytuowanego w bazie PGK w Błądzikowie ul. Pucka 24, 

 ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) – rozumiane jako odpady pozostałe po wydzieleniu 
frakcji podlegających selektywnej zbiórce – w pojemniku koloru czarnego oznaczonym napisem 
„zmieszane”. 

WSZYSTKIE FRAKCJE ODPADÓW ZBIERAMY W ODRĘBNYCH POJEMNIKACH LUB WORKACH. 
 
 

Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania Polskich 
Norm lub posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta. 
Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem PN-EN 840-1. 
 

Dopuszczalna WIELKOŚĆ POJEMNIKÓW do gromadzenia odpadów to: 

 dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym – 110L, 120L, 240L. 
 

Pojemnik na odpady: 

 nie może być uszkodzony, pęknięty, 

 musi posiadać stabilne, nieuszkodzone dno, 

 musi być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. 
 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck dostępny jest na stronie www.gmina.puck.pl 

oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 44. 

http://www.gmina.puck.pl/

