ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
SZKŁO (worek koloru zielonego)
NALEŻY WRZUCAĆ
Butelki szklane
Słoiki, szklanki
Stłuczka szklana bez metalu
I tworzyw sztucznych

NIE NALEŻY WRZUCAĆ
ceramiki, doniczek, porcelany,
fajansu. kryształów, żarówek
i świetlówek, monitorów i lamp
telewizyjnych, termometrów i
strzykawek

PAPIER (worek koloru niebieskiego)
Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać

Opakowania z papieru, karton, tekturę
(także falistą) , katalogi, ulotki, prospekty,
Gazety i czasopisma, papier szkolny, biurowy,
Zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier
Pakowy, torby i worki papierowe

ręczników papierowych, zużytych
chusteczek higienicznych, papieru
zatłuszczonego lub mocno
zabrudzonego, kartonów po mleku
i napojach, tapet, pieluch
jednorazowych i podpasek,
zatłuszczonych jednorazowych
opakowań z papieru, ubrań

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE (worek koloru żółtego)
NALEŻY WRZUCAĆ
Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki
po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania
po produktach spożywczych, opakowania
wielomateriałowe np. kartony po mleku i sokach
Opakowania po środkach czystości, plastikowe torby,
Worki reklamówki i inne folie,
Aluminiowe puszki po napojach, puszki po konserwach,
Folia aluminiowa i metale kolorowe

NIE NALEŻY WRZUCAĆ
opakowań po lekach i zużytych art.
medycznych, części samochodowych,
zużytych baterii i akumulatorów
zużytego sprzętu elektronicznego
i AGD

ODPADY ROŚLINNE (worek koloru brązowego)
NALEŻY WRZUCAĆ
Odpadki warzywne i owoce w tym obierki
Gałęzie drzew i krzewów
Skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny,
Korę z drzew

NIE NALEŻY WRZUCAĆ
resztek jedzenia zwłaszcza mięsa
i kości zwierząt, oleju jadalnego
odchodów zwierzęcych,
popiołu z węgla kamiennego,
leków, drewna impregnowanego
płyt wiórowych, ziemi i kamieni,
Innych odpadów komunalnych
w tym niebezpiecznych

ODPADY ZMIESZANE (pojemnik)
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać
w procesie recyklingu z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i budowlanych.

Odpady wielkogabarytowe
Wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą
się do pojemnika na pozostałe śmieci, mogą być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe.
Na przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, sieci
na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.
Wszystkie urządzenia zasilanie elektrycznie utylizowane są oddzielnie od odpadów
domowych i wielkogabarytowych.

UWAGA: Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części
budowlane i sanitarne takie jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty,
wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części
samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe,
worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.
Części, których nie mogą podnieść 2 osoby (więcej niż 50 kg pojedyncza część), nie będą
wywożone jako odpady wielkogabarytowe

