JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE
PAPIER

SZKŁO

PLASTIK

- do pojemnika
lub worka
niebieskiego

- do pojemnika
lub worka
zielonego

- do pojemnika
lub worka
żółtego

Wrzucamy:
- opakowania ze szkła
bezbarwnego
i kolorowego
bez zakrętek
oraz zawartości,
- słoiki i butelki
po napojach
i żywności,
- opakowania szklane
po kosmetykach.

Wrzucamy:
- otwarte
i zgniecione butelki
po napojach (typu
PET),
- butelki
po szamponach,
mydłach w płynie
i środkach do prania,
- butelki po środkach
chemicznych
i czyszczących,
- kubki po jogurtach
i margarynach,
- wielomateriałowe
opakowania typu
TetraPak (po napojach
i mleku),
- drobny złom żelazny
oraz drobny złom
metali kolorowych (np.
zabawki , puszki,
narzędzia).

Wrzucamy:
- gazety, reklamy
i czasopisma,
- zeszyty i książki,
- worki papierowe,
- papier biurowy,
ścinki drukarskie,
koperty,
- tekturę zwykłą
i falistą.
Uwaga:
Zanim wrzucisz
do pojemnika:
- usuń części, które
nie są z papieru –
naklejki, taśma
klejąca,
- kartony złóż
na płasko.

Nie wrzucamy:
- opakowań
wielomateriałowych
typu TetraPak (po
napojach i mleku),
- opakowań
z zawartością, np.
żywnością, wapnem,
cementem itp.
- papieru
woskowanego,
natłuszczanego
i mokrego, papieru
z folią,
- prospektów
i katalogów
foliowanych
i lakierowanych,
- pampersów
i artykułów
higienicznych (np.
waciki, podpaski,
pieluchy),
- tapet i papieru
termicznego.

Uwaga:
Zanim wrzucisz
do worka, usuń resztki
produktów.

Nie wrzucamy:
- butelek
i słoików
z zawartością,
- luster i szkła
zbrojonego,
- fajansu, porcelany,
ceramiki, szkła
żaroodpornego
(np. talerze, doniczki),
- zużytych żarówek
i lamp jarzeniowych,
- luster, szkła
samochodowego
i okularowego,
- zakrętek, kapsli
i korków.

Nie wrzucamy:
- opakowań
po lekach, tworzyw
piankowych, silikonu,
gumy, styropianu,
- naczyń
jednorazowych
bez oznaczenia
o przydatności
do recyklingu,
- puszek po farbach,
- sprzętu AGD,
- brudnych folii
z gospodarstwa
domowego,
- pieluch
jednorazowych,
- opakowań
po odpadach
niebezpiecznych (np.
po olejach silnikowych
i środkach żrących.

BIOODPADY
- do worka
brązowego
lub do
przydomowego
kompostownika
Wrzucamy:
- tzw. odpady
zielone, które
powstają
w ogródkach
przydomowych,
- ścięte trawy,
- liście,
- ścięte gałązki
drzew, krzewów
itp. oraz odpady
kuchenne:
- resztki
żywności,
-skorupki jaj,
- obierki,
- odpady
po owocach
i warzywach itp.
- popiół drzewny

Nie wrzucamy:
- resztek mięsa
i kości,
- odpadów
mlecznych i ryb,
- odchodów
zwierzęcych,
- roślin
zaatakowanych
chorobami,
- papierosów.

ODPADY KOMUNALNE
ZMIESZANE

Wrzucamy:
Wszystko, czego nie możemy
wrzucić do pozostałych
selektywnie segregowanych
odpadów:
- popioły
- kości,
- opakowania zabrudzone
olejami,
- styropian i tworzywa
piankowe,
- zabawki, gumy i silikony,
- plastikowe części
samochodowe.
- worki po cemencie
lub zaprawach,
- kalki, tapety,
- pampersy i środki higieny
osobistej,
- szyby okienne, szkło
zbrojone, kryształy, lustra,
szkło klejone,
- fajans, porcelanę (kubki,
talerze), lustra samochodowe.
Nie wrzucamy:
- zużytego sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego oraz AGD,
- baterii, świetlówek,
- zużytych opon,
- przeterminowanych lekarstw.

ODPADY NIEBEZPIECZNE (problemowe) będzie można oddać od 1 lipca 2013 r. do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
To na przykład odpady wielkogabarytowe, puszki po farbach i lakierach, opony czy tzw. elektrośmieci – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – sprzęt
RTV i AGD. Zawierają toksyczne substancje, dlatego trzeba je gromadzić osobno, a elektrośmieci można również zostawić w sklepie podczas zakupu podobnego
nowego produktu.
ODPADY NIEBEZPIECZNE (problemowe) to również baterie i akumulatorki – wyrzucaj je do specjalnych pojemników w budynkach Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum albo zanoś do PSZOK.
NIEBEZPIECZNE są także przeterminowane stare lekarstwa czy nawet opakowania po nich – można je zostawić aptece lub w PSZOK.

Gmina w sprawozdaniach z ilości wytworzonych odpadów zobowiązana jest wykazać odpowiedni poziom
recyklingu surowców wtórnych. Jeżeli nie będziemy odpadów segregować i poziomów tych nie uzyskamy,
zapłacimy wysokie kary. Kary te zapłaci każdy z nas, gdyż gmina pokryje je z Państwa podatków
i zamiast wydatkować środki na tak potrzebne w naszej gminie inwestycje, zapłacimy wszyscy za tych,
którzy wykażą brak odpowiedzialności.
To od nas samych zależy, czy nasze środowisko będzie zdrowe i czyste.
To my sami musimy zacząć ograniczać ilość odpadów, zacząć je segregować.
Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą: Szanowni Państwo – spróbujmy wspólnie zrobić krok
zmierzający do racjonalnej gospodarki odpadami.

