
JAK ZBIERAĆ onpn'DY?
zmleszane

Odpady zmieszane bez
odpadów zebranych

selektywnie,

niebezpiecznych i odpadów
wielkogabarytowych

Th wrzucamy:
odpady powstałe w gospodarstwach domowych po wydzieleniu odpadów przeznaczonych
do segregacji, (m.in. popiół, odpady higieniczne, np. pampersy' waciki itp.)

Nie wrzucamy:
odpadów niebezpiecznych (lekarstw, baterii, akumulatorów, farb, lakieróW chemikaliów,
środków chwasto- i owadobójczych oraz opakowań po nich, żarówek, świetlówek itp.

Odpady zbierane selektywnie
Selektywne zbieranie polega na wydzieleniu ze strumienia odpadów komunalnych co najmniej następujących frakcji odpadów:

papieru i tektury szkła i odpadów opakowaniowych ze szl<ła, tworzwva Sztucznego łącznie z drobny'mi opakowaniami z meta]u i
opakowaniami wielomateriałowymi, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych,

wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych.

Papier i tektura

Th wrzucamy:
(niezabrudzone, niezatłuszczone)
- gazety i czasopisma, katalogi i prospekty, papier szkolny i biurowy, książki w miękkich okładkach lub

z usunięty1ni twardymi okładkami, torebki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe,
tekturę.
Usuń metalowe i plastikowe części!

Nie wrzucamy:
- zabrudzonego i tłustego papieru, papieru z folią, papieru termicznego i faxowego, papieru
przebitkowego, pieluch, papierów higienicznych, tapet, worków po materiałach budowlanych, kartonów
po sokach, napojach, mleku, styropianu.

Szkło i opakowania ze szkła

Ttl wrzucarny ; (o czy szczone z r esztek żywności)
- butelki oraz słoiki szklane, po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane
opakowania po kosmetykach).
Pamiętaj! Z opakowań szklanych zdejmij metalowe, plastikowe i gumowe nakrętki, uszczelki.
Nie tłucz szkła przed wrzuceniem.

Nie wrzucamy:
- szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, kryształów, luster, szkła okiennego, płytek ceramicznych,
zarówek, Iamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektoróW kineskopów, szkła
zaroodpornego, doniczek, szyb samochodowych, szkła okularowego, szkła laboratoryjnego oraz ampułek
po lekach.

Tlvorzywa sztuczne
?Łł wrzłłcxm:y: (po usunięciu zanieczyszczeit)
- butelki po napojach typu PET, plastikowe opakowania po chemii gospodarczej, nakrętki plastikowe,
torebki i worki foliowe, plastikowe koszyczki po owocach, czyste kanistry plastikowe, opakowania
wielomateriałowe (po jogurtach, mleku, sokach itp.), puszki po napojach, konserwach, drobny złom
źze|azny i metale kolorowe, metalowe nakrętki ze słoików; kapsle.
Zgnieó opakowanie, zajmie mniej miejsca!

Nie wrzucamy:
-butelek i pojemników z zawartością, mokrych folii, butelek i pojemników po olejach i smarach,
opakowań po lekach oraz innych odpadów pochodzenia medycznego, pojemników po wyrobach
garmazeryjnych, zabawek, Sprzętu AGD, styropianu, opakowań po farbach, lakierach, baterii, kabli,
opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowań metalowych łącznie z inn},.rni materiałami,
np. gumą.

odpady ulegające
biodegradacji

Th wrzucamy:
- trawę, liście, resztki kuchenne (owoce, łvarzJ^Va' obierki), drobne resztki roślin ciętych i doniczkowych,
wióry z drewna i słomę. Pamiętaj! odpady ulegające biodegradacji możesz kompostować!

Nie wrzucamy:
- kamieni, popiołu, odpadków; które zawierają mięso lub kości zwierzęce, odchodów zwierzęcych.

Odpady niebezpieczne
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Tir wrzucamy:
- lekarstwa, baterie, akumulatory farby, chemikalia, środki chwasto- i owadobójcze oraz opakowania po
nich, żarówki, lampy neono\,Ve' fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, kineskopy itp.

W formie wystawki:
1. Odpady elektryczne

i elektroniczne

urządzenia radiowe i telewizyjne, Sprzęt komputerowy, AGD, żarówki
świetlówki oraz inny sprzęt elektryczny i elektroniczny. w

2.Odpady wielkogabarytowe
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-stoły, szafy, krzesła, sofy, dyr,vany, wózki dziecięCe' materace' rowery zabawki dużych rozmiarów itp.
Nie wrzucamy:
-odpadów remontowo- budowlanych i sanitarnych, części samochodowych.


