ZASADY SEGREGACJI
WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

Wyroby piankow e, niew ielkie kaw ałki w ykładzin dyw anow ych,
zabaw ki, opakow ania po areozolach, płynach chłodniczych,
szczoteczki do zębów , podpaski, pieluchy jednorazow e
(pampersy), tubki po paście do zębów , tubki po kosmetykach,
kalki, ręczniki papierow e, chusteczki higieniczne, w ytłaczanki po
POJEMNIK Z
jajkach, zdjęcia, papier w oskow y, szkło okienne, szkło
TWORZYWA
Odpady
zbrojone, szkło żaroodporne, fajans, porcelana, ceramika,
SZTUCZNEGO zm ieszane
doniczki, kryształ, kieliszki, szklanki, lustra, pojemniki szklane po
LUB METALU
lekach, aerometry, w yroby ze szkła nietłukącego się typu
duralex, zanieczyszczone znicze (szklane i plastikow e), folie do
pieczenia i aluminiow e, zabrudzony i tłusty papier, flamastry,
mazaki, pozostałości tekstyliów i odzieży (czyściw o), obuw ie,
tłuste resztki żyw ności, odpadki mięsne, zmiotki.

WOREK
NIEBIESKI o
pojem ności
120 l

Papier,
tektura

Kalki, ręczników papierow ych, chusteczek
Gazety, książki, zeszyty, katalogi, foldery, torby i w orki higienicznych, w ytłaczanek po jajkach, papieru
papierow e, tektura i zgniecione kartony (należy w yjąć toaletow ego, tapet, zdjęć, papieru w oskow ego,
metalow e zszyw ki, sprężynki i foliow e elementy), papier w orków po cemencie, klejach budow lanych,
zapraw ach murarskich, papieru do pieczenia,
niezadrukow any.
zabrudzonego lub tłustego papieru.

Zgniecione

Plastik
WOREK
ŻÓŁTY o
pojem ności
120 l

Metal

W ielomateriałowe
na bazie papieru

WOREK
ZIELONY o
pojem ności
80 l

w orek
brązow y

Plastikow ych
opakow ań
po
środkach
chw astobójczych i ow adobójczych, olejach
silnikow ych,
smarach,
kineskopów ,
termometrów , św ietlów ek, zużytych żarów ek,
zużytych akumulatorów , baterii, lekarstw .

olejach Tw orzyw sztucznych piankow ych, w ykładzin
dyw anow ych,
w orków
po
naw ozach,
zabaw ek,
opakow ań
po:
środkach
chw astobójczych i ow adobójczych, płynach
chłodniczych, lekarstw ach, olejach silnikow ych i
smarach,
lekarstw ach,
strzykaw ek,
szczoteczek do zębów , podpasek, pampersów ,
pieluch
jednorazow ych,
styropianu,
plastikow ych części samochodow ych, listew
chrupkach i zupkach w proszku, opłukane pojemniki po w ykończeniow ych, tubek po paście do zębów ,
w kładów do zniczy.
produktach mlecznych (kefir, śmietana, jogurt)
puste

butelki

po

napojach

i

spożyw czych, zgniecione puste butelki i opakow ania po
chemii gospodarczej i kosmetykach, jednorazow e naczynia i
sztućce plastikow e, nakrętki plastikow e, torebki, folie za
w yjątkiem rolniczych, reklamów ki, plastikow e koszyczki po
ow ocach, doniczki plastikow e, artykuły szkolne z plastiku,
okładki, artykuły gospodarstw a domow ego z tw orzyw
sztucznych (np. deska do krojenia, tace), pudełka plastikow e po
paście do butów , torebki po proszku do prania, folie po

Puszki po konserw ach, zgniecione puszki po napojach,
Puszek po farbach, lakierach, olejach i smarach,
drobny złom żelazny oraz metali kolorow ych, zakrętki do
opakow ań po aerozolach.
słoików , butelki, kapsle, metalow e pudełka po paście do butów .

Zgniecione kartony po sokach, napojach i mleku.

Szkła okiennego, szkła zbrojonego, szkła
żaroodpornego, fajansu, porcelany, ceramiki,
doniczek szklanych, kryształu, kieliszków ,
Opakow ania ze szkła (butelki bez nakrętek), słoiki (bez zakrętek,
Szkło (białe
szklanek,
luster,
kineskopów ,
szyb
zacisków i uszczelek gumow ych) szklane flakoniki po
i kolorow e)
samochodow ych,
św ietlów ek,
żarów ek,
kosmetykach.
pojemników szklanych po lekach, termometrów ,
aerometrów , w yrobów ze szkła nietłukącego się
typu duralex, zniczy szklanych.

Odpady
drobne gałęzie drzew i krzew ów , liście, kw iaty i skoszona
biodegrado traw a, trociny i kora drzew , skórki z ow oców i w arzyw ,filtry i
w alne
torebki z herbatą, skorupki jaj,

kości zw ierząt,mięsa i padliny
zw ierząt,leków ,popiołu z w ęgla kamiennego,
odchodów zw ierząt,

