AKTUALNE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH – INFORMACJE PODSTAWOWE
PAPIER
(worek niebieski)
WRZUCAMY:
PAPIER I TEKTURĘ (w tym opakowania
z papieru i tektury):
 opakowania z papieru, karton, tekturę
 gazety i czasopisma;
 katalogi, ulotki, prospekty;
 papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki;
 książki i zeszyty;
 torby i worki papierowe;
 papier pakowy














NIE WRZUCAMY:
ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych;
pieluch jednorazowych i podpasek;
papieru lakierowanego i powleczonego folią;
papieru zatłuszczonego lub mocno
zabrudzonego;
papierowych worków po nawozach, cemencie i
innych materiałach budowlanych;
zatłuszczonych jednorazowych opakowań
z papieru i naczyń jednorazowych;
tapet;
ubrań;
kartonów po sokach i mleku;

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
(worek żółty)
WRZUCAMY :
METALE (w tym opakowania z metali):
 puszki po napojach, sokach i innych produktach
spożywczych;
 kapsle, zakrętki słoików;
 folia aluminiowa;
 metale kolorowe;
TWORZYWA SZTUCZNE (w tym opakowania z tworzyw
sztucznych):
 butelki po napojach (odkręcone i zgniecione);
 nakrętki (o ile nie zbieramy ich osobno w ramach
akcji dobroczynnych);
 opakowania po środkach czystości, kosmetykach
(szamponach, proszkach,
 płynach do mycia naczyń itp.);
 opakowania po produktach spożywczych
(jogurtach, lodach itp.);
 plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie;
 tacki, skrzynki, doniczki, itp.
 zabawki z tworzywa sztucznego (o ile nie są
wykonane z trwale połączonych
 kilku surowców);
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
 np. kartony po sokach i mleku
NIE WRZUCAMY:
 - butelek i pojemników z zawartością;
 - opakowań po lekach i zużytych artykułów
medycznych;
 - opakowań po olejach silnikowych;
 - części samochodowych;
 - puszek i pojemników po farbach i lakierach;
 - zużytych baterii i akumulatorów;
 - zużytego sprzętu RTV i AGD;

SZKŁO
(worek zielony)
WRZUCAMY :
SZKŁO (w tym opakowania ze szkła):















butelki i słoiki po napojach i żywności (bez
nakrętek);
szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są
wykonane z trwale połączonych kilku surowców);

NIE WRZUCAM Y:
szyb okiennych i zbrojonych;
luster,
zniczy z zawartością wosku
opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach, olejach silnikowych;
ceramiki, doniczek, porcelany fajansu, kryształów;
szkła żaroodporne;
szkła okularowego;
żarówek i świetlówek, reflektorów;
monitorów i lamp telewizyjnych;
termometrów i strzykawek;

Odpady nie podlegające segregacji umieszczamy w pojemnikach na odpady zmieszane.
UWAGA!!!
Zabrania się gromadzenia w workach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla,
szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb,
rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne, pochodzących z
działalności gospodarczej.
W pojemniku na odpady zmieszane nie umieszczamy także zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.

