DO NIEBIESKIEGO WORKA

DO ŻÓŁTEGO WORKA

PAPIER
WRZUCAMY:
•

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE
WRZUCAMY:

GAZETY, CZASOPISMA, ULOTKI
REKLAMOWE,

•
•

PAPIER DO PISANIA,
ZESZYTY, KSIĄŻKI,

•

KARTONY,

DO ZIELONEGO WORKA

•

•

OTWARTE I ZGNIECIONE BUTELKI PO
NAPOJACH TYPU PET,
OPAKOWANIA PO ŚRODKACH CHEMI
GOSPODARCZEJ (płynach do prania, płukania,

SZKŁO

•
•

TOREBKI PAPIEROWE,
PUDEŁKA PAPIEROWE,

•

TEKTURĘ FALISTĄ

•

NIE WRZUCAMY:
• Tłustego, zabrudzonego lub mokrego

•
•

papieru,(np. papierowe opakowania po
maśle, margarynie, twarogu,
Tektury i papieru pokrytych folią lub
tworzywami sztucznymi,
Opakowań po materiałach budowlanych,
np. cemencie, gipsie, kleju, itp.
opakowań po mleku, sokach,
mrożonkach,
Torebek plastikowych,
Kalki,

•
•
•
•

Folii,
Tapet,
Pampersów,
Papierów higienicznych.

•
•
•

•

FOLIE OPAKOWANIOWE,

•
•
•

UWAGA!!!
Zanim wrzucisz do worka:
• usuń części które nie są z papieru:
zszywki, spinacze, resztki taśmy klejącej,
naklejki,
• Usuń resztki produktów z opakowań

papierowych,
Kartony, torebki złóż na płasko lub
wypełnij papierem.

•

•

WORKI I TOREBKI FOLIOWE, REKLAMÓWKI,
KUBKI PO PRODUKTACH MLECZNYCH (UMYTE)
METALE (drobne puszki, opakowania po
konserwach, itp.)
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
(opakowania np. po mleku, sokach, czyli
wykonane z co najmniej dwóch surowców:
papier+folia, plastik+metal)

UWAGA!!!
Zanim wrzucisz do worka:
•
•

Zdejmij zakrętki, kapsle, korki,
Usuń resztki produktów.

NIE WRZUCAMY:
• pojemników zabrudzonych, a tym bardziej z
zawartością
• opakowań po materiałach niebezpiecznych:
(np. olejach silnikowych, środkach żrących i
toksycznych),
• tworzyw piankowych, styropianu i gumy,
• pojemników po środkach chemicznych
(farbach, lakierach),
• pojemnikach po środkach ochrony roślin,
•
zużytej folii malarskiej,
•
artykułów wykonanych z połączeń tworzyw
sztucznych z innymi materiałami,
•

zderzaków, lamp samochodowych,

•
•

obudowy ze sprzętu RTV i AGD,
pampersów

ODPADY BIO
Jeżeli
nie posiadamy
kompostownika

WRZUCAMY:


CZYSTE OPAKOWANIA ZE
SZKŁA BIAŁEGO IKOLOROWEGO

(butelki słoiki, szklanki, kieliszki itp.)
bez korków i zakrętek
•

mycia, szamponach, mydłach w płynie, itp.),
POJEMNIKI PO ARTYKUŁACH SYPKICH,

DO BRĄZOWEGO WORKA

SZKLANE OPAKOWANIA
PO KOSMETYKACH.

UWAGA!!!

WRZUCAMY:
• ODPADY
KUCHENNE,
(nie przetworzone czyli

Zanim wrzucisz do worka usuń
resztki produktów.
NIE WRZUCAMY:
Butelek i słoików z
zawartością,
• ceramiki (porcelany,
fajansu, naczyń typu akro,
talerzy doniczek),

obierki warzyw , owoców)
•
•

RESZTKI ROŚLINNE,
ODPADY ZIELONE Z
OGRODU(skoszona
trawa, liście, kwiaty,
chwasty)

•

DROBNE GAŁĘZIE,



TROCINY,



•

SKORUPKI JAJ, FUSY,
POPIÓŁ DRZEWNY,
OBORNIK, SŁOMA

•

•

•

Szkła budowlanego
(okiennego, zbrojonego),
Luster, kryształów,
żarówek, świetlówek,
lamp,

•
•

•

Zakrętek kapsli, korków,
Szklanych opakowań po
lekach i produktach
chemicznych wraz z
zawartością,
Szyb samochodowych,
kineskopów, szkła
żaroodpornego.

ZBOŻOWA, TORF
NIE WRZUCAMY:
•
roślin porażonych
chorobami grzybowymi
bakteryjnymi i wirusowymi
•
tłuste resztki żywności
•
odpady mięsne i
mleczne, ryby, kości,
• pieluch, podpasek.

DO POJEMNIKA
NA ODPADY ZMIESZANE
WRZUCAMY:
WSZYSTKO CZEGO NIE MOŻEMY WRZUCIĆ DO ODPADÓW, SELEKTYWNIE SEGREGOWANYCH M.IN.:
•

PORCELANA, TALERZE,

•
•
•
•
•
•
•
•

ZABAWKI,
OPAKOWANIA PO DEZODORANTACH,
STYROPIAN OPAKOWANIOWY,
GUMA,
POPIÓŁ WĘGLOWY,
PAMPERSY,
ARTYKUŁY HIGIENICZNE (patyczki higieniczne, wata, itp.),
POTŁUCZONE SZYBY, ŚMIECI ULICZNE

NIE WRZUCAMY:
Odpadów niebezpiecznych, m.in.:
• Opakowań po lekach, leków przeterminowanych,
• Farb, olejów i ich opakowań,
• Opakowań po środkach ochrony roślin.
Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, m.in.:
• Żarówek, lamp, kineskopów, świetlówek,
• Baterii i akumulatorów,
• Sprzętu AGD i RTV, komputerów,

Odpadów wielkogabarytowych, m.in.:
• Mebli,
• Wykładzin, dywanów,
• Materacy, wózków, suszarek na pranie.

Odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne „elektrośmieci" będą odbierane oddzielnie poprzez zbiórki organizowane 2 razy w roku i wówczas można je będzie oddać do tzw.
mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów.

