ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUNKCIE
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
MAKULATURA I PAPIER

wrzucamy
 gazety i czasopisma
 katalogi i magazyny
 prospekty
 zeszyty
 papier szkolny i biurowy
 książki w miękkich okładkach lub z
usuniętymi twardymi okładkami
 torby i opakowania papierowe
 czyste ścinki drukarskie bez foli

nie wrzucamy











zabrudzonego lub tłustego papieru i
makulatury
woskowanych katalogów, folderów i
ulotek reklamowych
papieru połączonego z innym
materiałem, np. folią
opakowań z zawartością, np. z
żywnością, wapnem, cementem
papieru termicznego i faksowego
kalek technicznych oraz papierów
przebitkowych, np. faktur, rachunków
papierowych wkładów
wodoodpornych, tapet
worków po cemencie,
pieluch jednorazowych, art.
higienicznych, podpasek
opakowań po mleku i soku tzw. tetra
pak

KARTON I TEKTURA

wrzucamy
 papier pakowy
 kartony
 pudełka
 tekturę, tekturę falistą
 foldery, katalogi, ulotki niewoskowane

nie wrzucamy
 zabrudzonej lub tłustej tektury i
kartonów
 woskowanych katalogów
 folderów i ulotek reklamowych
woskowanych
 kartonów połączonych z innym
materiałem, np. folią
 opakowań z zawartością, np. z
żywnością, wapnem, cementem
 papieru termicznego i faksowego
 kalek technicznych oraz papierów
przebitkowych, np. faktur, rachunków
 papierowych wkładów
wodoodpornych, tapet
 worków po cemencie
 pieluch jednorazowych, art.



higienicznych, podpasek
opakowań po mleku i soku tzw. tetra
pak

TETRA PAK
wrzucamy
 opakowania po mleku, napojach,
sokach, produktach spożywczych itd.

nie wrzucamy
 zabrudzonych, z zawartością
opakowania po mleku, napojach,
sokach, produktach spożywczych itd.

SZKŁO MIX

wrzucamy
 opakowania ze szkła w postaci:
butelek po winie, piwie i innych
napojach alkoholowych, butelek po
sokach i napojach, słoików po
dżemach i przetworach, opakowań
szklanych po pokarmach dla dzieci,
bez nakrętek, kapsli i korków

nie wrzucamy
 zabrudzonych z zawartością
opakowań ze szkła z nakrętkami,
kapslami, korkami

STŁUCZKA SZKLANA
wrzucamy
 naczynia żaroodporne
 porcelanę, lustra
 szyby okienne, zbrojone i
samochodowe

nie wrzucamy
 zabrudzonej stłuczki szklanej
 opakowań ze szkła

BUTELKI PET MIX
wrzucamy
 puste butelki typu pet po sokach i

nie wrzucamy
 zabrudzonych lub pełnych butelek



napojach itp. bez nakrętek
plastikowe puszki po napojach i
koszyczki po owocach










typu pet po sokach i napojach itp. z
nakrętkami
opakowań i butelek po olejach,
smarach, płynach chłodniczych
opakowań po środkach chwasto- i
owadobójczych
opakowań po medykamentach
tworzyw piankowych, styropianu
wyrobów typu: zabawki, szczoteczki
do zębów
zabrudzonych lub pełnych
plastikowych puszek po napojach i
koszyczkach po owocach
plastikowych opakowań po chemii
gospodarczej
plastikowych opakowań
po kosmetykach i środkach czystości
itd.

STYROPIAN
wrzucamy
 czysty, niezabrudzony styropian

nie wrzucamy
 zabrudzonego styropianu z
dodatkiem materiałów budowlanych

GUMA
wrzucamy
 czystą niezabrudzoną gumę
(uszczelki, węże itd.) bez dodatku
elementów metalowych, nie będącą
PCV

nie wrzucamy
 zabrudzonej gumy z dodatkiem
materiałów budowlanych, z
dodatkiem elementów metalowych,
z domieszką PCV

TWORZYWO
(chemia gospodarcza)


wrzucamy
butelki po środkach czystości,
chemicznych używanych w
gospodarstwach domowych

nie wrzucamy
 butelek po środkach czystości,
chemicznych używanych w
gospodarstwach domowych z
zawartością

TWORZYWO GRUBE
(meble, ogrodowe, wiaderka, skrzynki)
wrzucamy
 niezabrudzone donice, skrzynki,
meble ogrodowe, wiaderka itd.

nie wrzucamy
 butelek po środkach czystości,
chemicznych używanych w
gospodarstwach domowych z
zawartością
 butelek pet
 butelek po środkach czystości,
chemicznych używanych w
gospodarstwach domowych

FOLIA BEZBARWNA, FOLIA KOLOROWA


wrzucamy
czyste bez zawartości worki i torebki
plastikowe, reklamówki itd.

nie wrzucamy
 zabrudzonych, z zawartością worków
i torebek plastikowych, reklamówek
itd.

ZUŻYTE OPONY


wrzucamy
czyste niezabrudzone opony z
samochodów osobowych,
dostawczych i ciężarowych bez felg

nie wrzucamy
 zabrudzonych opon z felgami

ODPADY WIELKOGABARYTOWE



wrzucamy
meble (wersalki, krzesła, fotele, stoły,
szafy, dywany, drewniane ramy
okienne itd.)

nie wrzucamy
 wielkogabarytowego sprzętu
elektronicznego w postaci pralek,
lodówek itd. oraz małogabarytowego
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego

ODPADY ZIELONE


wrzucamy
liście, trawę i inne odpady roślinne
pochodzące z ogrodów np. przycięte
drobne części drzew i krzewów

nie wrzucamy
 dużych części drzew i krzewów, np.
konarów, korzeni, pni

ODPADY POBUDOWANE


wrzucamy
odpady pochodzące z rozbiórki
obiektów np. materiały ceramiczne,
beton, panele i inne elementy
gipsowe

nie wrzucamy
 wielkogabarytowego sprzętu
elektronicznego w postaci pralek,
lodówek itd. oraz małogabarytowego
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego
 opakowań po farbach,
rozpuszczalnikach zawierających
substancje niebezpieczne np. papa,
eternit itd.

ODPADY Z GRUZU


wrzucamy
odpady pochodzące z rozbiórki
obiektów np. gruz ceglany

nie wrzucamy
 opakowań po farbach,
rozpuszczalnikach zawierających
substancje niebezpieczne np. papa,
eternit itd.
 odpadów pobudowanych np.
materiałów ceramicznych, betonu,
paneli i innych elementów gipsowych

DREWNO


wrzucamy
drewniane deski, palety

nie wrzucamy
 odpadów wielkogabarytowych
 elementów drewnianych
zawierających środki chemiczne w
postaci lakieru, farby itd.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
(małogabarytowy i wielkogabarytowy)





wrzucamy
Wielkogabarytowy zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny tj.:
lodówki, telewizory, zamrażarki,
pralki
Małogabarytowy zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, tj.:
komputery, drukarki, monitory,
telewizory, kosiarki, drobny sprzęt
elektroniczny, skanery , radia,
telefony, świetlówki itd.

nie wrzucamy
 odpadów wielkogabarytowych np.
meble, stoły, krzesła, fotele)

ODPADY NIEBEZPIECZNE
odpady pochodzące z gospodarstw domowych, które po przedostaniu się do środowiska
naturalnego mogą stanowić dla niego zagrożenie tj.:
wrzucamy do wyznaczonych
pojemników
 przeterminowane środki
farmaceutyczne, leki
 opakowania po substancjach
niebezpiecznych
 opakowania metalowe pod
ciśnieniem
 rozpuszczalniki
 kwasy
 zużyte sorbenty
 opakowania po środkach ochrony
roślin
 detergenty
 odpady zwierające rtęć np.
termometry
 zużyte baterie
odpady powstałe w serwisach
samochodowych tj.:
 zużyte filtry oleju, zużyte filtry
powietrza
 czyściwo- szmaty i ubrania robocze
zabrudzone smarami,
przepracowanymi olejami
 zużyte akumulatory

nie wrzucamy
 odpadów o właściwościach
odbiegających od wskazanych (np.
uszkodzone pojemniki z zawartością
substancji niebezpiecznych)

ZUŻYTA ODZIEŻ


wrzucamy
zużytą odzież

nie wrzucamy
 zabrudzonej odzieży
 czyściwo- szmat i ubrań roboczych
zabrudzonych smarami,
przepracowanymi olejami

TEKSTYLIA


wrzucamy
niezabrudzone zużyte obuwie, torby,
tkaniny i wyroby z tkanin użytku
domowego

nie wrzucamy
 zabrudzonego zużytego obuwia,
toreb, tkanin i wyrobów z tkanin w
tym zabrudzonych substancjami
niebezpiecznymi
 czyściwa- szmat i ubrań roboczych
zabrudzonych smarami,
przepracowanymi olejami

KABLE


wrzucamy
przewody elektryczne

nie wrzucamy
 przewodów z zanieczyszczeniami
pobudowlanymi (np. wełna, tynk itd.)

PUSZKI ALUMINIOWE


wrzucamy
czyste puszki aluminiowe

nie wrzucamy
 zabrudzonych puszek z zawartością

PUSZKI STALOWE


wrzucamy
czyste puszki stalowe

nie wrzucamy
 zabrudzonych puszek z zawartością
 opakowań metalowych po
substancjach niebezpiecznych,
rozpuszczalnikach, kwasach
 opakowań metalowych pod
ciśnieniem

POPIÓŁ


wrzucamy
popiół

nie wrzucamy
 popiołu zawierającego elementy
metalowe

