ŻYJ ZDROWO I EKOLOGICZNIE
Zapraszamy mieszkańców do wspólnej
zbiórki odpadów segregowanych
Instruktaż pomocny w zbieraniu odpadów:

PAPIER I MAKULATURA, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE, METALE
ZBIERAMY:
 kartony, pudełka kartonowe
 gazety, czasopisma, kolorowe magazyny, katalogi
 gazetki reklamowe, papierowe ulotki, prospekty
 zeszyty, stare książki
 torebki papierowe, papier pakunkowy
 tekturę falistą
 kartoniki wielowarstwowe po napojach (np. Tetrapack)
 butelki plastikowe po napojach (szczególnie typu PET)
 butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości
 duże folie opakunkowe, torebki foliowe
 puszki aluminiowe po napojach
 puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy)
 metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników
NIE ZBIERAMY:
 papieru kopiującego i kalek
 papieru mocno zabrudzonego lub tłustego pojemniki z żółtą klapą
 resztek żywności
 żadnych innych materiałów starych
 części plastikowych nie będących opakowaniami
 kawałków styropianu
 tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego
 innych surowców (elementów drewnianych, szklanych itp.)
 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 zużytych baterii i akumulatorów
 nie opróżnionych opakowań po lekach, farbach, lakierach i olejach
SZKŁO BEZBARWNE I KOLOROWE
ZBIERAMY:
 butelki po napojach
 słoiki po przetworach
 pojemniki naczynia szklane
NIE ZBIERAMY:
 szkła płaskiego (szyb okiennych, luster)
 naczyń ceramicznych, fajansowych,
kryształowych i porcelanowych
 butelek z tworzywa sztucznego
 żarówek i lamp rtęciowych
 zniczy z zawartością wosku
 monitorów i lamp telewizyjnych
 termometrów i strzykawek
 nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach

pojemniki zielone

ZALECA SIĘ ZGNIATAĆ OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH, PUSZKI I MAKULATURĘ)

Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane – pojemnik czarny.
Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do PSZOK –u są:
 odpady poremontowe i budowlane
 odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz itp.)
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory ,
radioodbiorniki, komputery, kalkulatory itp.)
 zużyte baterie i akumulatory,
 przeterminowane lekarstwa, strzykawki,
 opony,
 odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb i lakierów,
rozpuszczalników, kwasów, olejów, itp.),
 odpady segregowane (frakcja sucha),
 odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone (gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i
skoszona trawa, trociny i kora drzew, owoce, warzywa itp.)

