[Wpisz tytuł dokumentu]
SZKŁO

TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE PAPIER, TEKSYLIA,

Wrzucamy:
butelki plastikowe typu PET po:
napojach, chemii gospodarczej(tj.
kosmetykach, środkach czystości
olejach jadalnych);
plastikowe torebki, worki, folie;
opakowania po produktach
spożywczych (jogurtach,
śmietanie, margarynie);
plastikowe zakrętki;
inne tworzywa sztuczne;
puszki metalowe po: napojach,
sokach, żywności, (konserwy);
drobny złom żelazny i metale
kolorowe;
metalowe kapsle z butelek,
zakrętki słoików ;
folia aluminiowa
opakowania typu tetra pak (np.
kartony po mleku, sokach, itp.).
opakowania z papieru lub tektury,
kartony;
gazety i czasopisma;
katalogi, prospekty, foldery;
papier szkolny i biurowy;

książki i zeszyty;
torebki papierowe;
papier pakowy;
odzież i tekstylia (niepotrzebne
ubrania, koce, pościel, inne
tkaniny).
Odzież, która wg jej właściciela
może być jeszcze użytkowana
przez inne osoby może być
dostarczona do PSZOK lub
wrzucona do pojemników na
odzież.

Nie wrzucamy!!!
opakowań po olejach
samochodowych, środkach
ochrony roślin, nawozach, itp;
tłustych, zabrudzonych
woreczków (np. po mięsie);
opakowań po cemencie, wapnie;
worków po nawozie,
tłustego i brudnego papieru,
tapet;
pieluch jednorazowych, podpasek.

Wrzucamy:
butelki i słoiki po napojach i żywności;
butelki po napojach alkoholowych;
szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wrzucamy!!!!

ODPADY BIO I ZIELONE

Wrzucamy:
rozdrobnione gałęzie drzew i
krzewów,
liście, kwiaty i skoszoną trawę,
trociny i kora drzew,
nieprzetworzone (surowe) owoce,
warzywa, obierki ;
popiół z drzewa.

żarówek, świetlówek, lamp neonowych i Nie wrzucamy!!!!
rtęciowych;
owoców cytrusowych;
szyb okiennych oraz samochodowych,
kości, mięsa i padliny zwierzęcej,
luster;
resztek z obiadu;
szkła żaroodpornego, porcelany, fajansu,
odchodów zwierzęcych;
naczyń glinianych, doniczek glinianych;
popiołu z węgla kamiennego.
nie opróżnione opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach, olejach;
ODPADY BIODEGRADOWALNE
lamp neonowych.
MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ
GROMADZONE W
KOMPOSTOWNIKU!!!
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POZOSTAŁE ODPADY
KOMUNALNE (ZMIESZANE)

Odpady nie niebezpieczne, nie
należące do frakcji segregowane
(odpady których nie można
ponownie wykorzystać !!! )

Wrzucamy:

 zużyte środki higieny osobistej (wata,
pieluchy, podpaski, chusteczki
higieniczne);
 zużyte obuwie;
 wilgotny i zabrudzony papier, folię;
 odchody zwierząt domowych;
 tubki pasty do zębów;
 szkło stołowe (np. talerze, szklanki);
 gumę, małe opakowania
styropianowe, worki od odkurzacza
 skórę, pędzle, pisaki i długopisy,
 popiół z węgla
 mięso, resztki z obiadu, chleb
zawartość słoików (odpady bio
ulegające fermentacji).

Nie wrzucamy!!!

 żarówek, świetlówek, lamp
neonowych i rtęciowych
 odpadów remontowo budowlane
 odpadów niebezpiecznych

ODPADY NIEBEZPIECZNE
LEKI

Wrzucamy:
! środki ochrony roślin;
! detergenty;
! tusze drukarskie;
! leki i strzykawki .
Odpadów niebezpiecznych i leków nie
wolno wrzucać do żadnego z pojemników
!!! Są zbierane raz na kwartał (po
indywidualnym zgłoszeniu potrzeby ich
przekazania).
Odpady niebezpieczne można również
przekazać do PSZOK.
Oznakowania odpadów niebezpiecznych:

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Do tej kategorii zaliczamy:
meble (szafki, łóżka, krzesła…);
sprzęt AGD i RTV (kompletny !!!);
opony samochodów osobowych ;
wykładziny, dywany;
meble ogrodowe,;
zabawki;
opakowania styropianowe po
sprzęcie AGD, RTV, meblach, itp.;
armatura sanitarna (zlewy, muszle,
wanny).
Odpady wielkogabarytowe są zbierane
raz na pół roku (po indywidualnym
zgłoszeniu potrzeby ich przekazania).
Odpady wielkogabarytowe i opony
można również przekazać do PSZOK

ODPADY REMONTOWO
BUDOWLANE

gruz;
cegła;
styropian budowlany;
wata szklana;
worki o wapnie, cemencie itp
Odpadów remontowo-budowlanych
nie wolno wrzucać do żadnego z
pojemników !!! Odpady te są
zbierane na indywidualne zgłoszenie.

Nie mieszamy ze sobą różnych
odpadów budowlanych !

BATERIE I ŻARÓWKI

Wrzucamy do specjalnych
pojemników ustawionych w
sklepach i szkołach lub oddawaj
jako niebezpieczne !
Są zbierane raz na kwartał (po
indywidualnym zgłoszeniu
potrzeby ich przekazania).Można
je również przekazać do PSZOK
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