JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ODPADY
UWAGA!!! ODPADY OPAKOWANIOWE PRZED WRZUCENIEM DO WORKA NALEŻY OPRÓŻNIĆ Z ZAWARTOŚCI I UMYĆ
POJEMNIK NA
ZMIESZANE ODPADY
KOMUNALNE
WRZUCAMY:
Opady komunalne powstałe w
gospodarstwie domowym, ,
m.in.
- pampersy,
- popiół z palenisk domowych
( z wyjątkiem gorącego),
- resztki po jedzeniu
- papier po maśle, margarynie
NIE WRZUCAMY:
odpadów
zbieranych
selektywnie takich jak papier,
tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, opakowania
z metalu, opakowania szklane,
lekarstw,
baterii,
farb,
akumulatorów,
lakierów,
chemikaliów,
środków
i
opakowań po środkach ochrony
roślin, żarówek, świetlówek,
odpadów wielkogabarytowych,
odpadów
remontowych
i
budowlanych, zużytych opon,
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.

TWORZYWA SZTUCZNE,
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE,
METAL
Worek żółty
WRZUCAMY:
- puste plastikowe opakowania po
kosmetykach i środkach czystości,
- plastikowe opakowania po żywności
( np. kubki po jogurtach, serkach,
kefirach, margarynach),
- folia ( reklamówki, woreczki foliowe),
- koszyczki po owocach,
- opakowania wielomateriałowe takie jak
kartoniki po mleku, sokach, sosach i
zupach w proszku,
- puszki po napojach, konserwach,
karmie dla psów itp., kapsle, zakrętki
- drobny złom żelazny,
- metale kolorowe,
- plastikowe miski, tace, sztućce
- opakowania z tworzyw po chemii
gospodarczej np. po szamponie, płynie
do zmywania naczyń, detergentach,
NIE WRZUCAMY:
Butelek i pojemników z zawartością,
butelek i pojemników po olejach i
smarach, lekarstw i opakowań po lekach,
pojemników po wyrobach
garmażeryjnych, zabawek, gumy, sprzętu
AGD, styropianu, opakowań po
aerozolach, farbach, baterii, opakowań
po środkach ochrony roślin

TWORZYWA
SZTUCZNE TYPU
„PET”

PAPIER I TEKTURA

SZKŁO KOLOROWE I
BEZBARWNE

Worek żółty
WRZUCAMY:
Puste butelki plastikowe
tylko typu PET – po
napojach – najlepiej
zgniecione

Worek niebieski
WRZUCAMY:
Niezabrudzone i
niezatłuszczone:
- gazety, katalogi, prospekty,
- papier szkolny i biurowy,
- książki,
- torebki papierowe,
- papier pakowy,
- pudła kartonowe i tekturowe,
- tekturę

Worek zielony
WRZUCAMY:
- puste butelki oraz słoiki szklane po
napojach i żywności,
- butelki po napojach alkoholowych,
- szklane opakowania po
kosmetykach

NIE WRZUCAMY:
- opakowań pokrytych folią
aluminiową takich jak
opakowania po mleku, sokach,
itp.
- zabrudzonego i tłustego
papieru,
- papieru termicznego,
- odpadów higienicznych (np.
wacików, podpasek, pieluch),
- tapet,
- worków po materiałach
budowlanych

NIE WRZUCAMY:
- szkła stołowego,
- fajansu, porcelany i ceramiki,
- luster, szkła okiennego,
- żarówek,
- lamp rtęciowych, neonowych,
fluorescencyjnych,
- szkła żaroodpornego,
- doniczek,
- ekranów i lamp telewizyjnych,
- szyb samochodowych,
- reflektorów

