
 
 

GDZIE WYRZUCAĆ ODPADY? 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE 

SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

Lista pytań i odpowiedzi zawiera na dzień dzisiejszy kilkanaście pozycji i została opracowana 

zgodnie z zaleceniami Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych k. Radzynia 

Podlaskiego. Dokument będzie rozbudowywany w miarę kolejnych pojawiających się pytań. 

Mieszkańcy mogą równolegle zadawać pytania drogą mailową do Urzędu Miasta Łuków (adres 

odpady.komunalne@um.lukow.pl) lub przez media społecznościowe Miasta Łuków 

(www.facebook.com/um.lukow). 

 

1. Gdzie wyrzucamy butelki po piwie? 

Szklane butelki po piwie wyrzucamy do zielonego pojemnika lub worka na szkło. 

 

2. Gdzie wyrzucamy butelki po syropie? 

Szklane butelki po syropach - jeśli są puste wyrzucamy do zielonego pojemnika lub worka na 

szkło. Natomiast, jeżeli butelka jest z zawartością wrzucamy ją do pojemników przeznaczonych 

na leki ustawionych w Urzędzie Miasta Łuków lub dostarczamy do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych.  

 

3. Gdzie wyrzucamy tekturowe pudełka po lekach, a gdzie „listki” po tabletkach?  

Tekturowe pudełka po lekach oraz ulotki wyrzucamy do niebieskiego pojemnika lub worka na 

papier i tekturę, natomiast „listki” po tabletach (puste) - wyrzucamy do żółtego pojemnika lub 

worka na tworzywa sztuczne i metal.  
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4. Gdzie wyrzucamy wytłaczanki po jajach? 

Wytłaczanki po jajach - najczęściej są papierowe, więc wyrzucamy do niebieskiego pojemnika 

lub worka na papier i tekturę, natomiast jeśli wytłaczanka jest plastikowa to wyrzucamy ją do 

żółtego pojemnika lub worka na tworzywa sztuczne i metal. 

 

5. Gdzie wyrzucamy papier po pieczeniu ciasta? 

Papier po pieczeniu ciasta wyrzucamy do czarnego pojemnika przeznaczonego go gromadzenia 

pozostałych odpadów. 

  

6. Gdzie wyrzucamy opakowania po budyniu, przyprawach? 

Opakowanie po budyniu, przyprawach wyrzucamy do żółtego pojemnika lub worka na 

tworzywa sztuczne i metal. 

 

7. Gdzie wyrzucamy torebki po mące, cukrze?  

Papierowe torebki po mące, cukrze wyrzucamy do niebieskiego pojemnika lub worka na papier 

i tekturę. 

 

8. Gdzie wyrzucamy butelki po perfumach? 

Szklane butelki po perfumach  wyrzucamy do pojemnika lub worka koloru zielonego na szkło. 

Natomiast, jeżeli szklana butelka połączona jest trwale z innym materiałem (np. metal, plastik) 

wyrzucamy do czarnego pojemnika przeznaczonego go gromadzenia pozostałych odpadów. 

 

9. Gdzie wyrzucamy opakowania po czekoladzie? 

Opakowanie po czekoladzie np. wedlowskiej – wyrzucamy do żółtego pojemnika lub worka na 

tworzywa sztuczne i metal. Jeśli czekolada jest opakowana w opakowanie tekturowe i tzw. 

„złotko” – to opakowanie tekturowe wyrzucamy do niebieskiego pojemnika lub worka na 

papier i tekturę, a „złotko” do żółtego pojemnika lub worka na tworzywa sztuczne i metal. 

 

10. Gdzie wyrzucamy jednorazowe kubki plastikowe po napojach? 

Kubki plastikowe po napojach wyrzucamy do żółtego pojemnika lub worka na tworzywa 

sztuczne i metal. Natomiast kubki papierowe wyrzucamy do czarnego pojemnika 

przeznaczonego go gromadzenia pozostałych odpadów. 

 



11. Gdzie wyrzucamy tacki po grillu? 

Tacki i inne naczynia po grillu wyrzucamy do czarnego pojemnika przeznaczonego go 

gromadzenia pozostałych odpadów. 

 

12. Gdzie wyrzucamy chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe?  

Chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe wyrzucamy do czarnego pojemnika 

przeznaczonego go gromadzenia pozostałych odpadów.  

 

13. Gdzie wyrzucamy styropianowe opakowania po jedzeniu, styropian opakowaniowy?  

Styropianowe opakowania po jedzeniu oraz styropian opakowaniowy, który znajduje się np. w 

pudłach z kupowanym sprzętem wyrzucamy do żółtego pojemnika lub worka na tworzywa 

sztuczne i metal.  

 

14. Gdzie wyrzucamy papier po maśle, margarynie, smalcu? 

Papier po maśle, margarynie bądź wyrzucamy do żółtego pojemnika lub worka na tworzywa 

sztuczne i metal. Natomiast jeżeli papier jest zatłuszczony i mocno zabrudzony wrzucamy do 

czarnego pojemnika przeznaczonego go gromadzenia pozostałych odpadów. 

 

15. Gdzie wyrzucamy opakowania po fluidach? 

Butelki szklane po fluidach wyrzucamy do czarnego pojemnika przeznaczonego go 

gromadzenia pozostałych odpadów, natomiast tubki po fluidach wyrzucamy do żółtego 

pojemnika lub worka na tworzywa sztuczne i metal. 

 

16. Gdzie wyrzucamy włosy? 

Włosy wyrzucamy do czarnego pojemnika przeznaczonego go gromadzenia pozostałych 

odpadów. 

 

17. Gdzie wyrzucamy torebki po herbacie ekspresowej?  

Fusy po kawie i herbacie oraz herbatę ekspresową w torebkach i kawę z ekspresu w filtrach 

wyrzucamy do brązowego pojemnika na odpady biodegradowalne kuchenne. 

 

 



18. Gdzie wyrzucamy pilniczki jednorazowe do paznokci? 

Pilniczki jednorazowe do paznokci wyrzucamy do czarnego pojemnika przeznaczonego do 

gromadzenia pozostałych odpadów. 

 

19. Gdzie wyrzucamy plastikowe pojemniki po płynie do spryskiwaczy samochodowych; 

Plastikowe pojemniki po płynie do spryskiwaczy samochodowych wyrzucamy do żółtego 

pojemnika lub worka na tworzywa sztuczne i metal. 

 

20. Gdzie wrzucamy plastikowe pojemniki/wiaderka po farbach oraz metalowe pojemniki 

po farbach? 

Plastikowe pojemniki/wiaderka po farbach oraz metalowe pojemniki (puszki) po farbach 

należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się w 

Łukowie przy ulicy Świderskiej 128. 

 

21. Gdzie wyrzucamy ręczniki papierowe (np. po myciu okien)? 

Ręczniki papierowe (mokre, brudne) wyrzucamy do czarnego pojemnika przeznaczonego do 

gromadzenia pozostałych odpadów. 

 

22. Gdzie wyrzucamy pojemniki po piance montażowej? Tuby po silikonie i akrylu, 

panele winylowe, używane taśmy malarskie (pomalowane farbą)? 

Pojemniki po piance montażowej, tuby po silikonie i akrylu, panele winylowe, taśmy malarskie 

używane (pomalowane farbą) są odpadami remontowo-budowlanymi, dlatego należy je 

dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się w 

Łukowie przy ulicy Świderskiej 128. 

 

23. Gdzie wrzucamy saszetki po karmie dla zwierząt? 

Saszetki po karmie dla zwierząt wrzucamy do żółtego pojemnika lub worka na tworzywa 

sztuczne i metal. 

 

24. Gdzie wrzucamy folię spożywczą do pakowania żywności? 

Folię spożywczą do pakowania żywności wrzucamy do żółtego pojemnika lub worka na 

tworzywa sztuczne i metal. 

 



25. Gdzie wrzucamy drobne elementy samochodowe np. papierowy filtr powietrza? 

Drobne elementy samochodowe (m.in. papierowe filtry powietrza) według ustawy nie są 

odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych. Zgodnie z katalogiem 

odpadów są on zakwalifikowane do grupy „Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy, 

odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów.” Dlatego powyższe odpady nie są 

odbierane przez gminę. Wobec tego, powinny być one pozostawione u mechanika 

samochodowego lub przekazane do stacji demontażu pojazdów.  

 

26. Gdzie wrzucamy odpady budowlane np. styropian do ocieplenia budynków? 

Odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac remontowo-budowlanych należy dostarczyć do 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się w Łukowie przy ulicy 

Świderskiej 128. 

 

27. Gdzie  wrzucamy reklamówki po BIO? 

Worki do gromadzenia bioodpadów po wysypaniu ich zawartości do pojemnika na odpady 

biodegradowalne kuchenne wrzucamy do czarnego pojemnika przeznaczonego do 

gromadzenia pozostałych odpadów. 

 

28. Gdzie wrzucamy zapalniczki jednorazowe? 

Zapalniczki jednorazowe wrzucamy do czarnego pojemnika przeznaczonego do gromadzenia 

pozostałych odpadów. 

  

29. Gdzie  wrzucamy zmywak stalowy? 

Wszystkie rodzaje zmywaków wrzucamy do czarnego pojemnika przeznaczonego do 

gromadzenia pozostałych odpadów. 

 

30. Gdzie  wrzucamy folię po pieczeniu, grillowaniu? 

Folię po pieczeniu, grillowaniu wrzucamy do czarnego pojemnika przeznaczonego do 

gromadzenia pozostałych odpadów. 

 

31. Gdzie wrzucamy szklane buteleczki po lekach? 

Szklane buteleczki po lekach – jeśli są puste wyrzucamy do zielonego pojemnika lub worka na 

szkło. Natomiast, jeżeli butelka jest z zawartością wrzucamy ją do pojemników przeznaczonych 



na leki ustawionych w Urzędzie Miasta Łuków lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, znajdującego się w Łukowie przy ulicy Świderskiej 128 

 

32. Gdzie wrzucamy plastikowe pojemniczki po lekach? 

Plastikowe pojemniczki lub blister po lekach - jeśli są puste wyrzucamy do żółtego pojemnika 

lub worka na tworzywa sztuczne i metal.  Natomiast, jeżeli pojemniki są z zawartością 

wrzucamy je do pojemników przeznaczonych na leki ustawionych w Urzędzie Miasta Łuków 

lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się w Łukowie przy 

ulicy Świderskiej 128 

 

33. Gdzie wrzucamy koperty z folią bąbelkową? 

Koperty z folią bąbelkową wyrzucamy do żółtego pojemnika lub worka na tworzywa sztuczne 

i metal. 

 

34. Gdzie  wrzucamy koperty z przezroczystym okienkiem? 

Koperty z przezroczystym okienkiem wyrzucamy do żółtego pojemnika lub worka na 

tworzywa sztuczne i metal. 

 

35. Gdzie  wrzucamy liście z rzodkiewki, natkę z marchwi i pietruszki? 

Liście z rzodkiewki, natkę z marchwi i pietruszki wrzucamy do brązowego pojemnika na 

odpady biodegradowalne kuchenne. 

 

36. Gdzie  wrzucamy osłonki z wędlin? 

Wielomateriałowe osłonki z wędlin (np. po kiełbasie żywieckiej lub krakowskiej) wrzucamy 

do czarnego pojemnika przeznaczonego do gromadzenia pozostałych odpadów. 

Foliowe osłonki z wędlin (np. po parówkach) wyrzucamy do żółtego pojemnika lub worka na 

tworzywa sztuczne i metal. 

Sznurki  (np. z szynki) wrzucamy do czarnego pojemnika przeznaczonego do gromadzenia 

pozostałych odpadów. 

 

37. Gdzie wrzucany resztki kabli elektrycznych (miedź plus izolacja)? 

Resztki kabli elektrycznych (miedź plus izolacja) należy dostarczyć do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się w Łukowie przy ulicy Świderskiej 128. 



 

38. Gdzie  wrzucamy żarówki? 

Żarówki należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

znajdującego się  w Łukowie przy ulicy Świderskiej 128, lub zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym do sklepu, który 

prowadzi sprzedaż żarówek.  

 

39. Gdzie wrzucamy worki po cemencie? 

Worki po cemencie należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

znajdującego się w Łukowie przy ulicy Świderskiej 128. 

 

40. Gdzie wrzucamy cyrkiel, popsuty zszywacza biurowy, podeszwę od buta, gumy do 

żucia, doniczkę od kwiatka?  

Wyżej wymienione odpady należy wyrzucić do czarnego pojemnika przeznaczonego do 

gromadzenia pozostałych odpadów. 

 

41. Gdzie wrzucamy drzwiczki od starego pieca centralnego ogrzewania? 

Drzwiczki od starego pieca centralnego ogrzewania należy dostarczyć do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się w Łukowie przy ulicy Świderskiej 128. 

 

42. Gdzie wrzucamy trociny? 

Trociny wrzucamy do brązowego pojemnika na odpady biodegradowalne kuchenne.  

 

43. Gdzie wrzucamy akwarium po chomiku? 

Akwarium po chomiku wrzucamy do czarnego pojemnika przeznaczonego do gromadzenia 

pozostałych odpadów, natomiast jeżeli gabaryty akwarium są większe i nie zmieści się do 

pojemnika, wówczas należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, znajdującego się w Łukowie przy ulicy Świderskiej 128. 

 

44. Gdzie wrzucamy zdechłego chomika? 

Zbieraniem, utylizacją i transportem zwłok zwierząt na terenie miasta Łuków zajmuję się 

Zbiornica Skórzec http://www.ekologia.zbiornicaskorzec.pl/.  



 

45. Gdzie wrzucamy resztki karmy dla zwierząt domowych? 

Resztki karmy dla zwierząt domowych wyrzucamy do brązowego pojemnika na odpady 

biodegradowalne kuchenne. 

 

Na dodatkowe pytania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi (w tym również sposobu 

segregacji odpadów) odpowiadają pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Łukowie. Pytania 

można kierować drogą mailową na adres odpady.komunalne@um.lukow.pl lub przez profil 

Miasta Łuków na Facebooku (www.facebook.com/um.lukow). Odpowiedzi udzielane będą 

mieszkańcom w godzinach pracy Urzędu, tj. w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w 

godzinach 7:30 - 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
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