KOMUNIKAT
Jak segregować odpady komunalne od 2018 r.
Do worków wrzucamy opakowania opróżnione z produktu. Nie myjemy odpadów opakowaniowych przed ich umieszczeniem w workach foliowych.
Segregacja odpadów komunalnych „u źródła”, czyli tam, gdzie wytwarzamy.

Do worka niebieskiego z napisem:
„PAPIER”
WRZUCAMY:
opakowania z papieru, karton, tekturę
(także falistą), katalogi, ulotki,
prospekty, gazety i czasopisma,
papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki, zeszyty i
książki, papier pakowy, torby i worki
papierowe.

NIE WRZUCAMY:
zużytych serwetek i ręczników
papierowych, papieru lakierowanego
i powleczonego folią, papieru
zatłuszczonego lub mocno
zabrudzonego, kartonów po mleku i
napojach, papierowych worków po
nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych, tapet,
odpadów higienicznych (np. pieluch
jednorazowych , podpasek, waty,
chusteczek higienicznych,)
zatłuszczonych jednorazowych
opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych, ubrań.

Do worka żółtego z napisem:
„METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE”
WRZUCAMY :
butelki po napojach, nakrętki, o ile nie
zbieramy ich osobno w ramach akcji
dobroczynnych, plastikowe opakowania
po produktach spożywczych, opakowania
wielomateriałowe (np. kartony po mleku i
sokach), opakowania po środkach
czystości (np. proszkach do prania),
kosmetykach (np. szamponach, paście do
zębów) itp., plastikowe torby, worki,
reklamówki, inne folie, aluminiowe
puszki po napojach i sokach, puszki po
konserwach, folię aluminiową, metale
kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików,
zabawki (zabawki z tworzywa
sztucznego, o ile nie są wykonane z
trwale połączonych kilku surowców).
NIE WRZUCAMY:
butelek i pojemników z zawartością,
opakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych, opakowań po
olejach silnikowych, części
samochodowych, zużytych baterii i
akumulatorów, puszek i pojemników po
farbach i lakierach, zużytego sprzętu
elektronicznego i AGD.

Do worka zielonego z napisem:
„SZKŁO”
WRZUCAMY:

Do worka szarego ciemnego z
napisem: „POPIÓŁ”
WRZUCAMY:

Do worka brązowego z napisem:
„BIO”
WRZUCAMY :

SZKŁO (bezbarwne i kolorowe) popiół pochodzący z palenisk z
gospodarstw domowych ,
butelki i słoiki po napojach i
(schłodzony)
żywności (w tym butelki po
napojach alkoholowych i olejach
roślinnych), szklane opakowania
po kosmetykach (o ile nie są
wykonane z trwale połączonych
kilku surowców).

ODPADY ZIELONE i biodegradowalne

NIE WRZUCAMY:
ceramiki, doniczek, porcelany,
fajansu, kryształów, szkła
okularowego, szkła
żaroodpornego, zniczy z
zawartością wosku, żarówek i
świetlówek, reflektorów,
opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych, luster, szyb
okiennych i zbrojonych,
monitorów i lamp telewizyjnych,
termometrów i strzykawek.

NIE WRZUCAMY:
kości zwierząt, odchodów zwierząt,
popiołu z węgla kamiennego, leków,
drewna impregnowanego, płyt
wiórowych i MDF, ziemi i kamieni,
innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych).

NIE WRZUCAMY:
Innych odpadów, gwoździ

odpadki warzywne i owocowe (w tym

obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i
korę drzew, resztki jedzenia.
LUB
gromadzimy w
przydomowych
KOMPOSTOWNIKACH

ZGNIATAMY OPAKOWANIA Z
SZKŁA NIE NALEŻY TŁUC
TWORZYW SZTUCZNYCH PRZED
WRZUCENIEM DO WORKA
POZOSTAŁE, KTÓRYCH NIE UMIESZCZAMY W WORKACH WRZUCAMY DO POJEMNIKA PLASTIKOWEGO NA „ODPADY ZMIESZANE”.
INNE ODPADY: przeterminowane leki; chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, kleje); zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady
wielkogabarytowe; odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne; zużyte opony; odpady zielone; popiół z palenisk domowych; przyjmuje nieodpłatnie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
usytuowany na Składowisku Odpadów w Szumowie, czynny w dniach: poniedziałek w godz. 9 00- 1500, wtorek

w godz. 9 00- 1700, środa – piątek w godz. 9 00- 1500
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