
Podstawowe zasady segregacji odpadów komunalnych 

Powstające odpady komunalne muszą być zagospodarowywane w sposób zapewniający 

ochroną zdrowia i życia ludzi oraz stan środowiska. Hierarchia postępowania z odpadami 

obejmuje zapobieganie ich powstawaniu, przygotowanie do ponownego użycia (np.: naprawa), 

recykling, inne procesy odzysku (np.: sortowanie) i unieszkodliwianie (np.: kompostowanie 

bioodpadów). Powstałe odpady należy gromadzić selektywnie, podstawowe frakcje odpadów 

obejmują: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady i odpady zmieszane. Frakcje te 

oraz odpady zielone (trawa, liście, drobne gałązki, kwiaty) między kwietniem i listopadem, 

choinki od 10 stycznia do 20 lutego i odpady wielkogabarytowe dwa razy w roku są odbierane od 

mieszkańców gminy Nadarzyn w formie zbiórki z terenu nieruchomości. Do frakcji papier można 

wyrzucić czyste opakowania z papieru i tektury, ulotki, gazety i czasopisma, katalogi, książki (bez 

twardych okładek), zeszyty, torby papierowe oraz tekturowe rolki po papierze toaletowym lub 

ręcznikach papierowych. Do szkła wyrzucać należy opakowania szklane po kosmetykach lub 

substancjach spożywczych oraz butelki i słoiki – pozbawione nakrętek, plastikowych nakładek 

i uszczelek. W pojemniku na metale i tworzywa sztuczne mogą się znaleźć: opakowania 

plastikowe (po żywności, kosmetykach, chemii gospodarczej, środkach czystości) 

i wielomateriałowe (np.: kartony po mleku, sokach), folia, w tym aluminiowa, puszki po napojach 

i konserwach, tubki po paście do zębów lub kremach, drobny złom oraz kapsle. Do bioodpadów 

należy wyrzucać: obierki, owoce, warzywa, fusy po kawie i herbacie, papierowe torebki z herbatą, 

papierowe filtry z fusami z kawy, a także kwiaty i liście. Do odpadów zmieszanych wyrzucamy 

resztki mięsne, kości i nabiał, włosy, zabrudzony papier oraz papier techniczny i kalki, potłuczone 

szyby, szklanki i porcelanę, szklane bombki choinkowe, naczynia żaroodporne, lusterka, odpady 

higieniczne (pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne), paragony (jeśli nie ma informacji, że 

mogą trafić do papieru), rzeczy gumowe i silikonowe, popiół, tekstylia oraz żarówki tradycyjne 

(żarnikowe). Pozostałe odpady obejmujące: żarówki energooszczędne, halogenowe, ledowe 

i świetlówki, przeterminowane leki i chemikalia oraz opakowania po nich (np.: farbach, klejach), 

odpady niemedyczne w postaci igieł i strzykawek (powstające w wyniku przyjmowania leków lub 

prowadzenia monitoringu substancji we krwi), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, drewno i opakowania drewniane, 

oleje i tłuszcze jadalne, zużyte opony, tekstylia i odzież, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz 

popioły paleniskowe można dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 

Nadarzynie. W punkcie tym nie są przyjmowane odpady zmieszane lub w opakowaniach 

uszkodzonych, pochodzące z działalności gospodarczej, papa odpadowa i odpady azbestowe. 

W celu pozbycia się i utylizacji papy i azbestu należy wynająć odpowiednią firmę, na stronie gminy 

Nadarzyn znajdują się informacje jak należy to zrobić. 


