ZASADY SEGREGACJI
Worek niebieski – papier
Wrzucamy:
Opakowania z papieru i tektury, kartony, torby
papierowe
Gazety, czasopisma, ulotki
Zeszyty
Papier biurowy, szkolny, zadrukowane kartki

Nie wrzucamy:
Odpady higieniczne np. ręczniki papierowe
i zużyte chusteczki, pieluchy jednorazowe
Kartony po mleku i napojach
Papier lakierowany i powlekany folią
Papierowe worki po nawozach i materiałach
budowlanych
Papier zatłuszczony
Ręczniki papierowe, chusteczki, pieluchy jednorazowe wrzucamy do zmieszanych.

Worek zielony – szkło,
Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

Butelki po napojach i żywności
Słoiki
Szklane opakowania po kosmetykach

Ceramika, doniczki, porcelana, lustra i szyby
Szkło okularowe i żaroodporne
Znicze z zawartością wosku
Żarówki, świetlówki i reflektory
Opakowania po lekach, rozpuszczalnikach
i olejach silnikowych
Zakrętki i kapsle wrzucamy do metali i tworzyw sztucznych

Worek żółty – metale i tworzywa sztuczne,
Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

Butelki plastikowe
Opakowania po lekach
Nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików
Zużyte baterie i akumulatory
Plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe
Opakowania po farbach, lakierach i olejach
Kartony po mleku i sokach
Plastikowe zabawki
Puszki po żywności, puszki po napojach
Części samochodowe
Folia aluminiowa
Zużyty sprzęt elektroniczny i AGD
Opakowania po środkach czystości, kosmetykach
Pojemniki przed wyrzuceniem należy opróżnić i zgnieść. Nie ma obowiązku mycia pojemników.

Worek brązowy – odpady ulegające biodegradacji.
Wrzucamy:
Nie wrzucamy:
Odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia
Gałęzie drzew i krzewów
Skoszona trawa, liście i kwiaty
Trociny i kora drzew

Ziemia i kamienie
Popiół z węgla kamiennego
Drewno impregnowane
Kości i odchody zwierząt, olej jadalny
Płyty wiórowe i pilśniowe

Odpady biodegradowalne mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach.
Odpady zmieszane
Wrzucamy:
Nie wrzucamy:
Wszystko czego nie można wrzucić do Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
pozostałych pojemników, a co nie jest baterie i akumulatory, meble i odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i
odpadem niebezpiecznym.
rozbiórkowe, zużyte opony, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny
Do odpadów zmieszanych nie wrzucamy odpadów kuchennych, obierków z warzyw
i owoców, skoszonej trawy, liści, popiołu itp.

