
 

K O M U N I K A T 

Jak segregować odpady komunalne po 1 lipca 2013 roku. 
Do worków wrzucamy opakowania opróżnione z produktu. Zakrętki wrzucamy oddzielnie. 

Nie myjemy odpadów opakowaniowych przed ich umieszczeniem w workach foliowych. 
 

Segregacja odpadów komunalnych „ u źródła”, czyli tam, gdzie wytwarzamy: 
 

 Do worka przezroczystego: Do worka żółtego:  Do worka niebieskiego: Do worka szarego:  Do worka zielonego: 

WRZUCAMY :  

MAKULATUR Ę, czyli opakowania  
z papieru lub tektury, gazety, 
czasopisma, katalogi, prospekty, 
foldery, mapy, papier szkolny, 
biurowy, książki, zeszyty, torebki 
papierowe, papier pakowy. 

WRZUCAMY :  

TWORZYWA SZTUCZNE ,  
czyli butelki plastikowe po 
napojach, opakowania po chemii 
gospodarczej, kosmetykach, 
opakowania plastikowe po 
produktach spożywczych, 
plastikowe zakrętki, torebki, worki, 
folie, reklamówki, meble 
ogrodowe, doniczki, wiaderka, 
papier powlekany folią, kartoniki 
wielomatariałowe po mleku, 
napojach. 

WRZUCAMY :  

SZKŁO OPAKOWANIOWE , 
czyli butelki  i słoiki szklane po 
napojach, żywności, alkoholu, 
szklane opakowania po 
kosmetykach i chemii 
gospodarczej. 

WRZUCAMY :  

DROBNE METALE , czyli 
puszki metalowe po napojach, 
sokach, żywności, metalowe 
kapsle z butelek i zakrętki 
słoików i innych pojemników. 

WRZUCAMY: 

ODPADY ZIELONE  
i biodegradowalne (gałązki drzew 
 i krzewów, liście, łodygi roślin, 
skoszoną trawę, trociny i korę drzew, 
owoce  i warzywa) 

LUB 

   

    

gromadzimy w przydomowych 

KOMPOSTOWNIKACH  

 

 

 

NIE WRZUCAMY :  

papieru powlekanego, folii, kalki, 
kartonów po mleku, sokach  
i napojach, pieluch jednorazowych  
i innych środków higieny osobistej, 
worków po cemencie, wapnie  
i innych materiałach budowlanych, 
tapety, papieru tłustego i 
zabrudzonego. 

NIE WRZUCAMY :  
nie opróżnionych opakowań po 
lekach, farbach, olejach, zużytych 
baterii i akumulatorów, sprzętu 
RTV, styropianu, opakowań po 
produktach i wyrobach 
cukierniczych.  

 

NIE WRZUCAMY :  

szkła stołowego, żaroodpornego, 
szkła kryształowego, ceramiki, 
 zniczy z zawartością wosku, 
żarówek i świetlówek, 
reflektorów, nie opróżnionych 
opakowań po lekach, olejach, 
rozpuszczalnikach, termometrów, 
szkła okiennego, szkła zbrojonego 
i samochodowego, luster, witraży, 
sprzętu RTV, lamp neonowych. 

NIE WRZUCAMY: 
pojemników po smarach, 
puszek po lakierach i farbach, 
opakowań po aerozolach, 
zużytych akumulatorów  
i baterii. 

 

NIE WRZUCAMY :  

kości zwierząt, mięsa, padliny, oleju 
jadalnego, drewna impregnowanego, 
płyt wiórowych i meblowych, 
odchodów zwierząt, popiołu z węgla. 

 ZGNIATAMY OPAKOWANIA  
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
PRZED WRZUCENIEM DO 
WORKA.  

SZKŁA NIE NALE ŻY TŁUC.   

POZOSTAŁE, KTÓRYCH NIE UMIESZCZAMY W WORKACH  WRZUCAMY DO POJEMNIKA PLASTIKOWEGO NA ODPADY ZMIESZANE.                   

INNE ODPADY: meble, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, metale (złom),  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia np. 
puszki po farbach, lakierach, pozostałości kwasów, rozpuszczalników, olejów, płynów do chłodnic, zużyte opony, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, 
przeterminowane leki i strzykawki przyjmuje nieodpłatnie : Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, usytuowany na składowisku  

w Szumowie.                                                                                                                                                            Wójt Gminy Kurów 
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