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SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW
Zasady prawidłowej segregacji odpadów
Pojemnik lub worek żółty – Metale i tworzywa sztuczne
Tu rzucam – zgniecione i puste butelki po napojach (PET), po chemii
gospodarczej, po kosmetykach ( bez nakrętek), plastikowe nakrętki,
aluminiowe puszki po napojach i konserwach, kartony po mleku i
napojach, opakowania po produktach (jogurtach, serkach, margarynach),
torebki, worki, reklamówki, koszyki po owocach, drobny złom żelazny i
metale kolorowe
Tu nie wrzucam – butelki i pojemniki z zawartością, duże plastikowe
zabawki, opakowania po lekach, olejach spożywczych i silnikowych,
części samochodowe, meble, i ich części, sprzęt AGD, opakowań po
aerozolach, puszek po farbach i lakierach, baterii
Pojemnik lub worek niebieski - Papier
Tu wrzucam – papier piśmienny, pakowy, gazety, czasopisma, gazetki
reklamowe, zeszyty, katalogi, książki, opakowania tekturowe, kartony,
tekturę falistą
Tu nie wrzucam – papier samokopiujący, kalki, zatłuszczony papier po
masłach lub margarynach, papier woskowy, tapety, worki po wapnie,
cemencie, gipsie, styropianie, kartony po mleku i napojach, pieluchy
jednorazowe i podpaski, ubrania
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Pojemnik lub worek zielony – Szkło
Tu wrzucam – butelki i słoiki po napojach i żywności (bez nakrętek),
butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach
Tu nie wrzucam – szkło okienne, szkło zbrojone, szkło żaroodporne,
fajans, porcelana, ceramika, doniczki, kryształ, lustra, kineskopy, szyby
samochodowe, świetlówki, żarówki, termometry
Worek biały – Popioły paleniskowe - popiół pochodzący z palenisk
domowych
Pojemnik lub worek brązowy – Odpady bio – odpady zielone ( trwa,
gałęzie, liście, kwiaty), odpady kuchenne ( obierki, skorupki jaj, resztki
jedzenia, owoce, warzywa)
ODPADY ZMIESZNE – pozostałe po segregacji ( pieluchy, tekstylia,
obuwie, elementy drewniane, gumowe, szkło stołowe, ceramika,
porcelana, lustra, kości zwierząt pozostałe po przygotowaniu posiłków)
Tu nie wrzucam – sprzętu elektrycznego, żarówek, baterii, pojemników
po farbach. Te odpady oddajemy do Punktu Selektywnego Zbiórki
Odpadów Komunalnych
( PSZOK)
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