ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
WOREK NIEBIESKI
(PAPIER I TEKTURA):

WOREK ŻÓŁTY (PLASTIK
TWORZYWA SZTUCZNE I METALE):

Wrzucamy – gazety, książki,
katalogi, zeszyty, papierowe torby
i worki, papier szkolny, biurowy,
kartony i tekturę oraz zrobione
z nich opakowania.
Nie wrzucamy – kartony i tektura
pokryta folia aluminiową (np.
kartony po mleku, napojach), tłusty
i zabrudzony papier (np. papierowe
opakowania po maśle, margarynie
twarogu), kalki, papier termiczny
i faksowy, tapety odpady
higieniczne (np. waciki, podpaski,
pieluchy).
Przed wrzuceniem papieru do
pojemnika usuń wszystkie zszywki,
klamerki czy inne elementy
metalowe lub plastikowe.

Wrzucamy – puste i zgniecione butelki plastikowe
po napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe
po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe
opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach,
kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, folia
i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach,
konserwach, drobny złom żelazny oraz drobny złom
metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia), kartony
i tektura pokryta folia aluminiową (np. kartony po
mleku napojach).
Nie wrzucamy – butelki po olejach samochodowych,
opakowania po olejach silnikowych, smarach,
styropian, guma, butelki z jakąkolwiek zawartością,
puszki po farbach czy baterie, opakowania po
aerozolach, lekach, opakowania po środkach
chwastobójczych czy owadobójczych, sprzętu AGD.
Usuń resztki pożywienia z opakowań. Zgnieć butelki
i opakowania przed włożeniem ich do pojemnika.

WOREK BRĄZOWY
(ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI)

WOREK ZIELONY (SZKŁO BIAŁE I
KOLOROWE);

Wrzucamy: odpady kuchenne tj.
resztki owoców i warzyw, liście,
fusy od herbaty i kawy wraz
z filtrami, skorupki od jaj, kwiaty,
resztki roślin ciętych, wióry
z drewna i słomy, stary chleb.
Nie wrzucamy: resztki mięs,
wędlin, ryb, kości, kamieni, popiołu,
żużlu.

Wrzucamy: butelki i słoiki szklane po napojach
i żywności, butelki po napojach alkoholowych,
szklane opakowania po kosmetykach.
Nie wrzucamy: porcelana i ceramika, doniczki,
żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe,
reflektory, izolatory, szkło stołowe, szkło okularowe,
szkło żaroodporne, fajans, ekrany i lampy
telewizyjne, lustra, szyby samochodowe.
Zadbaj o czystość szkła, opróżnij go i nie tłucz go
przed wrzuceniem do pojemnika.

WOREK CZRNY (ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE)
Wrzucamy: odpady, których nie udało się posegregować w tym: zabrudzone opakowania
plastikowe, porcelanę, talerze, zabawki, opakowania po dezodorantach, styropian
opakowaniowy, gumę, popiół węglowy, pampersy, artykuły higieniczne (patyczki
higieniczne, wata, itp.), potłuczone szyby, śmieci uliczne, opakowania wielomateriałowe itp.
Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych (m.in.: 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)

