Segregacja odpadów
Drodzy Mieszkańcy,
Selektywna zbiórka odpadów jest niezbędna by osiągnąć wyznaczone
Rozporządzeniem Ministra Środowiska poziomy recyklingu oraz przygotowania do
ponownego użycia. Poziomy te wskazują ile odpadów z papieru, tworzyw sztucznych, szkła
i metali powinno zostać ponownie zagospodarowanych w procesach recyklingu, w sposób
inny niż składowanie na składowisku. Prowadzenie segregacji we właściwy sposób pozwoli
na przekazanie zebranych odpadów do ponownego wykorzystania i uniknięcie wysokich kar
finansowych za nieosiągnięcie poziomów odzysku ustanowionych przepisami praca.
Odpady przed wrzuceniem do odpowiedniego worka lub pojemnika należy
odpowiednio przygotować. Pojemniki, które miały kontakt z żywnością (kubeczki po
jogurtach itp.) należy oczyścić z resztek pożywienia. Z butelek po napojach, chemii
gospodarczej należy odkręcić nakrętki oraz zgnieść je przed umieszczeniem w pojemniki.
Puszki po napojach oraz inne odpady, dla których występuje taka możliwość należy zgnieść
w taki sposób, by jak najbardziej zmniejszyć ich objętość.
Wyrzucane przez nas papier i tektura nie mogą być mokre i zanieczyszczone innymi
odpadami, szczególnie odpadami zmieszanymi.















METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Należy wrzucać
Nie należy wrzucać
odkręcone i zgniecione plastikowe
 butelek i pojemników z zawartością
butelki po napojach
 plastikowych zabawek
nakrętki, o ile nie zbieramy ich
 opakowań po lekach i zużytych
osobno w ramach akcji
artykułów medycznych
dobroczynnych
 opakowań po olejach silnikowych
plastikowe opakowania po
 części samochodowych
produktach spożywczych
 zużytych baterii i akumulatorów
opakowania wielomateriałowe (np.
 puszek i pojemników po farbach i
kartony po mleku i sokach)
lakierach
opakowania po środkach czystości
 zużytego sprzętu elektronicznego i
(np. proszkach do prania),
AGD
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

PAPIER








Należy wrzucać
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 należy wrzucać
ręczników papierowych i zużytych
chusteczek higienicznych
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
pieluch jednorazowych i innych
materiałów higienicznych
zatłuszczonych jednorazowych
opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych
ubrań

SZKŁO











Należy wrzucać
Butelki i słoiki po napojach i
żywności (w tym butelki po napojach
alkoholowych i olejach roślinnych)
Szklane opakowania po kosmetykach
(jeżeli nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców)

Nie należy wrzucać
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
ODPADY BIODEGRADOWALNE
Należy wrzucać
Nie należy wrzucać
odpadki warzywne i owocowe (w
tym obierki itp.)
kości zwierząt
gałęzie drzew i krzewów
oleju jadalnego
skoszoną trawę, liście, kwiaty
odchodów zwierząt
trociny i korę drzew
popiołu z węgla kamiennego
niezaimpregnowane drewno
leków
resztki jedzenia
drewna impregnowanego
płyt wiórowych i pilśniowych MDF
ziemi i kamieni
innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE


Należy wrzucać
To, czego nie można odzyskać i co
nie powinno trafić do pojemników na
surowce wtórne.

Nie należy wrzucać
odpadów niebezpiecznych: baterii,
akumulatorów, lekarstw, odpadów
medycznych, świetlówek, opakowań po
środkach ochrony roślin itp.;
elektrośmieci,
odpadów gabarytowych.

