
KWIETNIOWY I PAŹDZIERNIKOWY ODBIÓR 
CHEMIKALIÓW W GMINIE BESTWINA 

1. SPRAWDŹ DOKŁADNĄ DATĘ W SWOIM HARMONOGRAMIE 

2. ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYM PODZIAŁEM ODPADÓW  

worek 1 worek 2 szczelne pojemniki  
FARBY AEROZOLE  

(np. dezodoranty i inne 
pojemniki ciśnieniowe) 

OLEJE 
PRZEPRACOWANE 
(np. silnikowe) 
 

LAKIERY 

ROZPUSZCZALNIKI 

KLEJE, ŻYWICE 

KWASY, ALKALIA 
 

3. UPEWNIJ SIĘ, ŻE CHEMIKALIA KTÓRE ODDASZ SĄ W SZCZELNYCH 

OPAKOWANIACH - nie mieszaj różnych substancji ze sobą!!! 

4. OLEJE ODDAJ W ORYGINALNYCH BĄDŹ WŁASNYCH POJEMNIKACH 

5. POZOSTAŁE CHEMIKALIA WYSTAW W CZERWONYCH WORKACH 

OTRZYMANYCH PRZY OKAZJI POPRZEDNIEGO ODBIORU 

6. WORKI OPISZ WŁAŚCIWĄ CYFRĄ ZGODNIE ZE SCHEMATEM – 

nie zawiązuj ich! 

7. WYSTAW ODPADY PRZED GODZINĄ 7:00 W DNIU ODBIORU – 

ale nie dużo wcześniej, żeby zmniejszyć ryzyko np. wycieku 

DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE? 

Jednym z najważniejszych problemów związanych z odpadami komunalnymi 

jest postępowanie z chemikaliami. Wiele z tego typu substancji 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. 

Dlatego też warto przyswoić kilka podstawowych zasad postępowania 

z substancjami tego typu. 

 PRZY ZAKUPIE 
 

 kupując farby, detergenty, środki ochrony roślin itp. wybieraj 

opakowania o pojemności odpowiadającej Twoim potrzebom – 

zaoszczędzisz pieniądze 
 

 zwracaj uwagę na daty ważności kupowanych produktów – im bardziej 

odległa, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że będziesz je musiał 

niedługo wyrzucić.  
 

 staraj się kupować substancje oznaczone znakami ekologicznymi – np.: 

    
 

 GDY CHEMIA PRZESTAJE BYĆ POTRZEBNA 
 

 nie wylewaj chemikaliów do wód, ziemi, ani kanalizacji 

 pojemników po chemii nie wyrzucaj do śmieci 

 nie wykorzystuj olejów jako substancji opałowych 

 nie mieszaj substancji różnego rodzaju ze sobą w jednym pojemniku 

 zabezpiecz zużyte chemikalia przed dostępem dzieci i zwierząt 

 olej samochodowy pozostaw w warsztacie samochodowym jeżeli 

wymieniasz go tam na nowy – można go poddać regeneracji 

 ODDAJ ZUŻYTE CHEMIKALIA ORAZ OPAKOWANIA PO NICH  

W RAMACH ZBIÓRKI ORGANIZOWANEJ 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 


