ZASADY PRAWIDŁOWEGO SEGREGOWANIA ODPADÓW
WOREK/POJEMNIK BRĄZOWY
POJEMNIK NA
ODPADY BIODEGRADOWALNE
ODPADY ZMIESZANE
Należy wrzucać:
Należy wrzucać:
to czego nie możemy umieścić w
Należy wrzucać :
 odpady zielone,
 gazety, książki, katalogi, zeszyty,
 czyste opakowania ze szkła
workach/pojemnikach na odpady
 odpady kuchenne,
ulotki reklamowe,
 zgniecione, odkręcone, butelki
białego i kolorowego (butelki,
segregowane, m.in.:
plastikowe po napojach,

resztki
roślinne
słoiki
po
napojach
i
żywności)

szkło stołowe, okularowe,
 torebki i torby papierowe,
bez korków, kapsli i zakrętek, Odpady biodegradowalne można
żaroodporne
 opakowania plastikowe po
 papier szkolny i biurowy,
kompostować w przydomowym

zabawki,
kosmetykach, środkach chemii
 butelki po napojach
kompostowniku.
gospodarczej (płynach do prania,

styropian opakowaniowy,
 kartony, tekturę i opakowania
alkoholowych,
Do przydomowego kompostownika
płukania, mycia, szamponach,

guma,
wykonane z tych materiałów
 szklane opakowania po
mydłach w płynie, itp.),
można wrzucać:

popiół ,
UWAGA!!!
kosmetykach.
 tłuste resztki żywności,
 plastikowe pojemniki po
 odpady kuchenne,
Przed wrzuceniem do worka :
artykułach sypkich itp.,
 odpady mięsne i
Nie należy wrzucać:
 Usuwamy części które nie są z
 resztki roślinne,
mleczne, rybne, kości,
 folie opakowaniowe,
papieru (np. zszywki, spinacze,
 butelek i słoików z

odpady roślin

odpady
zielone
z
resztki taśmy klejącej, naklejki),
zawartością resztek
 worki i torebki foliowe,
porażonych chorobami
ogrodu(skoszona trawa,
produktów,
reklamówki,
 kartony, torebki składamy lub
grzybowymi,
liście, kwiaty, chwasty),
wypełniamy papierem.
bakteryjnymi i
 ceramiki ,
 czyste opakowania po
 drobne gałęzie, trociny,
wirusowymi,
Nie należy wrzucać:
produktach mlecznych (np. po
 szkła stołowego,
jogurtach, margarynach)
 skorupki jaj, fusy, popiół
 pampersy,
 papieru zatłuszczonego,
okularowego, żaroodpornego.
drzewny,
 artykuły higieniczne
zabrudzonego (np. opakowań po
 drobny metal (puszki po
(patyczki higieniczne,

szkła
okiennego,
szkła
maśle),
napojach, opakowania po
 papier mokry,
wata, itp.),
zbrojonego,
konserwach, itp.)
 papieru mokrego,
 potłuczone szyby,
 luster, kryształów, lamp,
 opakowania wielomateriałowe
 śmieci uliczne
 tektury i papieru pokrytych folią
Jeżeli na nieruchomości nie ma
żarówek, świetlówek,
(kartony po mleku, sokach,
aluminiową (np. opakowania typu
napojach - tzw. tetra-pack)
kompostownika w/w odpady
Nie należy wrzucać m.in.:
tetra -pack)
 opakowań po lekach i
umieszczamy w worku
UWAGA!!!
produktach chemicznych
 opakowań po materiałach
brązowym.
 opakowań po lekach,
Przed wrzuceniem do worka:
leków przeterminowanych,
budowlanych, np. cemencie,
 luster i szyb
Do przydomowego kompostownika,
 zdejmujemy zakrętki, kapsle,
gipsie, itp.
samochodowych,
 farb, olejów i ich
a także do worka brązowego nie
korki,
opakowań,
 kalki, papieru faksowego,
należy
wrzucać:
 kineskopów
 usuwamy resztki produktów.
 opakowań po środkach
 tapet,
 roślin porażonych
Nie należy wrzucać :
ochrony roślin,
chorobami grzybowymi,
 odpadów higienicznych (np.

opakowań
i
butelek
z
bakteryjnymi
i
wirusowymi,
 baterii i akumulatorów,
pampersy, waciki, pieluchy,
WOREK/POJEMNIK NIEBIESKI
PAPIER I TEKTURA
Należy wrzucać :

podpaski)

WOREK /POJEMNIK ŻÓŁTY
WOREK /POJEMNIK ZIELONY
PLASTIK, METAL, OPAKOWANIA
SZKŁO
WIELOMATERIAŁOWE
Należy wrzucać :

zawartością resztek produktów,



tłustych resztek żywności,



opakowań i butelek z jakąkolwiek
zawartością,





zużytych lamp,
świetlówek,

opakowań po olejach
spożywczych, silnikowych,
smarach

odpadów mięsnych i
mlecznych, ryb, kości,
płynnych resztek żywności,







zużytych opon,

pieluch, podpasek,
odpadów budowlanych,







tworzyw piankowych, styropianu i
gumy,





pojemników po środkach
chemicznych (farbach,
lakierach),

odpadów zawierających
chemikalia,

sprzętu AGD i RTV,
komputerów itp. (zużyty
sprzęt elektryczny i
elektroniczny),



śmieci ulicznych.



odpadów budowlanych



odpadów
wielkogabarytowych, (m.in.
mebli, wykładzin, dywanów
itp.)



pojemników po środkach
ochrony roślin,



opakowań po aerozolach,
lekach,



zużytej folii malarskiej



obudowy ze sprzętu RTV



sprzętu AGD,



PCV



pampersów

Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte baterie i
akumulatory, chemikalia,
przeterminowane leki, zużyte
opony, odpady budowlane należy
dostarczać do punktu
selektywnej zbiórki odpadów
(PSZOK) . Odpady
wielkogabarytowe będą raz w
roku odbierane w ramach
”wystawki” z nieruchomości, a
ponadto w razie potrzeby będzie
je również można dostarczyć do
PSZOK.

