ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW OD 1 LUTEGO 2018 R.
żółty worek
wrzucamy:
 zgniecione puste butelki
plastikowe w tym po oleju
roślinnym
 plastikowe opakowania po
produktach spożywczych (np.
jogurtach, owocach )
 kartony po mleku i napojach
 puste opakowania po
kosmetykach, chemii
gospodarczej, środkach
czystości
 plastikowe torby, worki,
reklamówki, inne folie,
 folię aluminiową
 nakrętki, kapsle, zakrętki od
słoików
 puszki aluminiowe, stalowe
 zabawki z tworzywa
sztucznego
 styropian opakowaniowy
nie wrzucamy:
 butelek i pojemników z
zawartością
 opakowań po olejach
technicznych, smarach,
nawozach, środkach ochrony
roślin
 puszek i pojemników po
farbach i lakierach
 części samochodowych
 opakowań po aerozolach
 pieluch i podpasek
 styropianu budowlanego
i innych materiałów
remontowych

niebieski worek
zielony worek
wrzucamy:
wrzucamy:
 gazety, ulotki, katalogi
 szklane butelki po
 książki, zeszyty
napojach i żywności bez
 papier do pisania,
zakrętek
 zadrukowane kartki
(w tym szklane butelki po
 torebki papierowe,
olejach roślinnych)
opakowania papierowe
 szklane słoiki bez zakrętek,
 kartony,
zacisków, uszczelek
opakowania kartonowe,
 szklane opakowania po
 tektura, opakowania z tektury
kosmetykach

nie wrzucamy
 ręczników papierowych
i zużytych chusteczek
higienicznych
 papieru zatłuszczonego lub
mocno zabrudzonego
 kartonów po mleku
i napojach
 brudnych naczyń
jednorazowych z papieru
 pieluch i podpasek
 papierowych worków po
nawozach, cemencie i innych
materiałach remontowych,
 tapet

nie wrzucamy
 naczyń żaroodpornych,
talerzy, szklanek,
porcelany, fajansu,
ceramiki, kryształów
 doniczek
 szkła okiennego,
samochodowego, luster
 opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach,
olejach silnikowych
 termometrów i strzykawek













brązowy worek
wrzucamy:
skoszoną trawę
liście, kwiaty
rozdrobnione gałązki
trociny, korę drzew

pojemnik na odpady pozostałe
wrzucamy:
 resztki żywności, obierki
 zmiotki domowe
 mocno zanieczyszczone odpady
opakowaniowe (np. po mięsie)
 środki higieny osobistej w tym
pampersy, podpaski,
 ręczniki papierowe i zużyte
chusteczki
 aerozole np. dezodoranty,
odświeżacze powietrza
 popiół, worki po węglu
 talerze, szklanki, porcelana
 mocno zużyte i zabrudzone
ubrania, buty
 zabrudzone doniczki

nie wrzucamy
zgniłej trawy,
ziemi
zmiotek ogrodowych
odchodów zwierząt
kamieni
gałęzi, drewna, płyt
wiórowych

nie wrzucamy
 trawy, liści, gałęzi,
 odpadów remontowych i
budowlanych
 odchodów zwierząt,
padłych zwierząt
 ziemi, gruzu, kamieni
 leków, baterii, żarówek i
świetlówek
 części samochodowych
 substancji niebezpiecznych,
 resztek farb, lakierów,
rozpuszczalników, zużytego oleju,
 opakowań po nawozach, cemencie
i innych materiałach remontowych

