TAK wrzucamy:
Odpady nienadające się do segregacji a niestanowiące odpadów niebezpiecznych, zimny popiół, worki z odkurzacza,

Jak segregować odpady?

ODPADY
ZMIESZANE

pampersy, opakowania styropianowe, zanieczyszczony papier, resztki żywności (np. kości…), odpady higieniczne
(np. waciki, pieluchy, podpaski), lustra, worki po ekogroszku.

NIE wrzucamy:

bioodpadów

uwzględnieniem

ODPADY ulegające

biodegradacji ze szczególnym

SZKŁO BIAŁE

KOLOROWE

SZKŁO

PAPIER

SZTUCZNE

METALE I TWORZYWA

Odpadów podlegających selektywnej zbiórce.

TAK wrzucamy:

TAK wrzucamy:

TAK wrzucamy:

TAK wrzucamy:

puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach,

gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i

szklane butelki i słoiki po napojach i jedzeniu

trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości

puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,

worki, papier szkolny i biurowy, kartony i tekturę oraz

(czyste), butelki po napojach alkoholowych, szklane

roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i

plastikowe opakowania po żywności (np. po serkach, kefirach,

zrobione z nich opakowania.

opakowania po kosmetykach.

doniczkowych, resztki żywności (bez mięsa),

margarynach), plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw

NIE wrzucamy:

Oddzielnie szkło kolorowe i białe.

obierki owoców i warzyw, przeterminowane

sztucznych, puszki po napojach i konserwach, kartony po mleku i
sokach, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych.

owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i

kartony i tektury pokryte folia aluminiową, tłusty i
zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po

NIE wrzucamy:

herbacie

NIE wrzucamy:

maśle, margarynie, kartony po mleku czy napojach),

szkło stołowe, stare naczynia z porcelany i

NIE wrzucamy:

butelki i opakowania po olejach spożywczych, silnikowych, smarach,

kalki, papier termiczny i faksowy, tapety,

ceramiki, lustra, szkło okienne, żarówki, szkło

mięso, kości i odchody zwierząt, ziemia,

butelki z jakąkolwiek zawartością, puszki po farbach, baterie,

odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pampersy),

żaroodporne, doniczki z ceramiki i szkła, szklane

kamienie, popiół.

opakowania po lekach, opakowania po środkach chwasto-

worki po materiałach budowlanych.

elementy lamp i telewizorów, reflektory.

owadobójczych, styropian, guma
OPRÓZNIJ, ZGNIEĆ BUTELKI I PUSZKI PRZED WŁOŻENIEM ICH DO
WORKA.

PRZED

WRZUCENIEM

OPRÓŻNIC

I

UMYĆ!

SZKŁO

NALEŻY

BUTELKI

NALEŻY

WYRZUCAĆ BEZ NAKRĘTEK I KORKÓW!

Odpady wielkogabarytowe (np. szafy, stoły, dywany, wózki dziecięce, rowery, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego elektryczny i elektroniczny)
odbierane będą dwa razy w roku poprzez odbiór odpadów wielkogabarytowych wystawionych przed nieruchomość zgodnie z harmonogramem. Właściciel
nieruchomości może również dostarczyć odpady wielkogabarytowe własnym środkiem transportu do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

