OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

DO ŻÓŁTEGO WORKA Z NAPISEM
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAMY:
 butelki po napojach,
 opakowania: wielomateriałowe
(np. po mleku, sokach)
 opakowania po chemii
gospodarczej (np. płynach do
prania, mycia, szamponach),
 opakowania po aerozolach,
 plastikowe zakrętki,
 puszki stalowe i aluminiowe
 artykuły gospodarstwa domowego
z tworzyw sztucznych,
 torby i worki plastikowe,
 drobny styropian opakowaniowy
NIE WRZUCAMY:
 opakowań z zwartością po olejach,
chemikaliach i farbach
 zniczy
 skrzynek, obudów po sprzęcie
RTV i AGD, baterii
Prosimy o wrzucanie tylko czystych surowców
wtórnych według instrukcji

DO ZIELONEGO WORKA
Z NAPISEM
SZKŁO

WRZUCAMY:
 butelki i słoiki
 szklane opakowania po
kosmetykach bez zawartości
NIE WRZUCAMY:
szkła: z resztkami jedzenia,
okiennego, stołowego,
żaroodpornego, okularowego,
ekranowego, fajansu, porcelany,
ceramiki, luster, żarówek, lamp
neonowych, fluorescencyjnych,
telewizyjnych, reflektorów,
izolatorów, doniczek, szyb
samochodowych, zniczy
Prosi się nie tłuc szkła.
Grozi rozerwaniem worka

DO NIEBIESKIEGO WORKA
Z NAPISEM
PAPIER
WRZUCAMY:
 gazety, katalogi, czasopisma,
 ulotki, prospekty,
 papier szkolny i biurowy
(zeszyty, wydruki)
 książki,
 torby i worki papierowe
 papier pakowy, tekturę, kartony
NIE WRZUCAMY:
 papieru zabrudzonego i tłustego,
z folią, lakierowanego,
przebitkowego, termicznego,
 worków po cemencie, tapet,
 pieluch jednorazowych,
 środków higienicznych
(np. ręczników papierowych,
wacików, chusteczek),
 papierków po słodyczach.
Prosimy o wrzucanie tylko czystych
surowców wtórnych według instrukcji

INNE ODPAY: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady
budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac niewymagających pozwolenia na
budowę ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót stanowiące odpady
komunalne, zużyte opony (do 3,5 tony), odpady zielone, żużel i popiół z palenisk
domowych – to odpady, które można dostarczyć do wyznaczonego punktu
gromadzenia tych odpadów. Szczegółowe informacji można uzyskać pod
nr tel. (89) 7226 061.

DO POJEMNIKA
LUB WORKA
NA
ODPADY ZMIESZANE

WRZUCAMY:
WSZYSTKO CZEGO NIE
MOŻEMY WRZUCIĆ DO
POZOSTAŁYCH, SELEKTYWNIE
ZBIERANYCH ODPADÓW:
 zabrudzone opakowania,
 porcelana, talerze,
 pampersy,
 środki higieniczne, itp.
NIE WRZUCAMY:
 odpadów niebezpiecznych (farb,
olejów i ich opakowań,
opakowań po środkach ochrony
roślin),
 zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego,
 popiołu, ziemi i materiałów
budowlanych.

