CZYSTE ŚRODOWISKO W TWOJEJ GMINIE !

Szanowni Mieszkańcy !
,,Poniżej opis właściwej segregacji odpadów”
Segregowanie odpadów pozwoli utrzymać opłatę za gospodarowanie odpadami w stałej cenie

SEGREGUJ, PŁAĆ MNIEJ, ŻYJ W CZYSTYM ŚRODOWISKU
BALAST

ZALICZAMY:
 Zabrudzone, mokre lub tłuste folie i
papiery,
 Artykuły higieniczne,
 Kalki oraz papiery przebitkowe,
 Lustra, szkło zbrojone, ceramika,
porcelana, szkło nietłukące,
 Zabawki,
 Zmiotki z odkurzaczy i ręcznego
zamiatania,
 Styropian z opakowań,
 Opakowania po aerozolach.
NIE WRZUCAĆ:
 Odpadów niebezpiecznych (leki,
opakowania po farbach, lakierach,

opakowania po środkach
owadobójczych),
 Zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego,
 Odpadów wielkogabarytowych
(mebli, materacy, wykładzin,
drzwi).
SZKŁO

 Porcelany, ceramiki,
 Żarówek i lamp neonowych,
 Stłuczki szklanej,
 Szkła nietłukącego
(typu duralex, arcoroc),
 Szkła okiennego,
 Zakrętek, kapsli, korków,
 Szklanych opakowań po lekach.
PLASTIK

ZALICZAMY:
 Opakowania bezbarwne i kolorowe:
po napojach chłodzących i
alkoholowych
 (bez korków i nakrętek),
 Słoiki (bez nakrętek),
 Szklane pojemniki i flakony,
 Szklane znicze.
NIE WRZUCAĆ:
 Luster, szkła zbrojonego,

PAPIER, PLASTIK, METAL
ZALICZAMY:
Papier:
 Gazety, magazyny, prospekty,
foldery,
 Kartoniki po sokach i mleku (tetrapak),
 Zeszyty, książki,
 Torby i worki papierowe,
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 Tekturę i kartony oraz opakowania
wykonane z tych materiałów.
Wrzucona do worka makulatura powinna
być sucha, pozbawiona grzybów i pleśni,
bez zabrudzeń.
NIE WRZUCAĆ:
 Kalek oraz papierów
przebitkowych,
 Zabrudzonego, tłustego lub
mokrego papieru (z masła,
margaryny itp.),
 Artykułów wykonanych z
połączenia papieru i innych
materiałów,
 Ręczników papierowych i
artykułów higienicznych
(chusteczki, podpaski itp.),
 Tapet.

Plastik:
 Plastikowe opakowania po płynach
i napojach,
 Butelki typu PET (zgniecione, nie
zakręcone),
 Kubki po produktach mlecznych,
 Opakowania po chemii
gospodarczej,
 Reklamówki i woreczki foliowe,
 Artykuły gospodarstwa domowego
(miski, doniczki, itp.)
Tworzywa powinny być czyste.
NIE WRZUCAĆ:
 Artykuły wykonane z połączenie
plastiku z innymi materiałami,
 Brudnych folii budowlanych,
styropianu,
 Artykułów niebezpiecznych,
 Zabawek,
 Części samochodowych.

Metal:
 Puszki po konserwach i
napojach,
 Drobny złom żelazny,
 Drobny złom metali
kolorowych,
 Aluminium.
Puszki przed wrzuceniem należy zgnieść.
NIE WRZUCAĆ:
 Puszek po farbach, lakierach,
rozcieńczalnikach,
 Pojemników po aerozolach,
 Artykułów niebezpiecznych,
 Artykułów wykonanych z
połączenia metalu z innymi
materiałami,
 Części samochodowych.

