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ODBIÓR CHEMIKALIÓW !!! 

w październiku 

sprawdź dokładną datę odbioru w swoim harmonogramie 

Oleje przepracowane (silnikowe) oddaj w oryginalnych bądź 

własnych szczelnie zamkniętych pojemnikach. 

 

Farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, żywice, kwasy, alkalia  

 oddaj w czerwonym worku opisanym „worek 1”. 

 

Aerozole nieopróżnione (np. dezodoranty i inne pojemniki 

ciśnieniowe)  

 oddaj  w czerwonym worku opisanym „worek 2”. 

 

Worki poprawnie opisane, niezawiązane należy wystawić w dniu odbioru do 

godziny 700 lecz nie wcześniej, żeby zmniejszyć ryzyko rozszczelnienia. 

DLACZEGO TAKI SPOSÓB POSTĘPOWANIA A NIE INNY??? 

Chemikalia należą do grupy odpadów problemowych. Często to odpady 

niebezpieczne stanowiące ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego, 

łatwo przenikające do wód, gleb czy powietrza. Postępowanie z odpadami 

chemicznymi jest trudne, często kosztowne i powinno być prowadzone 

z uwzględnieniem szczególnych środków ostrożności. 
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Dlatego też warto przyswoić kilka podstawowych zasad postępowania z substancjami 
tego typu.  

 
 PRZY ZAKUPIE: 
1. kupując farby, detergenty, środki ochrony roślin itp. wybieraj opakowania 

o pojemności odpowiadającej Twoim potrzebom  – zaoszczędzisz pieniądze  

2. zwracaj uwagę na daty ważności kupowanych produktów – im bardziej odległa, 

tym mniejsze prawdopodobieństwo, że będziesz je musiał niedługo wyrzucić.  

3. staraj się kupować substancje oznaczone znakami ekologicznymi – np.: 

                                                                           
 

  GDY CHEMIA PRZESTAJE BYĆ POTRZEBNA: 
 

1. nie wylewaj chemikaliów do wód, ziemi, ani kanalizacji, 

2. pojemników po chemii nie wyrzucaj do odpadów komunalnych 
zmieszanych/mokrych, 

3. nie wykorzystuj olejów jako substancji opałowych. 

4. nie mieszaj substancji różnego rodzaju ze sobą w jednym pojemniku, 

5. zabezpiecz zużyte chemikalia przed dostępem dzieci i zwierząt, 

6. olej samochodowy pozostaw w warsztacie samochodowym jeżeli wymieniasz 
go tam na nowy – można go poddać regeneracji  

7. ODDAJ CHEMIKALIA ORAZ ZUŻYTE OPAKOWANIA PO NICH W RAMACH 
ODBIORU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ BESTWINA  

 
 

CO ZROBIĆ Z INNYMI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI? 
 

 BATERIE I AKUMULATORY  oddaj do PSZOK lub Urzędu Gminy  

 

 PRZETERMINOWANE LEKI   wrzuć do konfiskatora w aptece  
w Kaniowie lub Bestwinie  


