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NALEŻY WRZUCAĆ

Jak prawidłowo segregować odpady – informacja
METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE
puste plastikowe butelki
(po napojach, płynach do mycia
naczyń, po kosmetykach i chemii
gospodarczej itp.),
czyste plastikowe butelki po
olejach spożywczych,
puste plastikowe opakowania
(np. po jogurtach, śmietanie itp.),
czyste kanistry plastikowe,
opakowania foliowe (np. worki),
opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku, soku),
styropian opakowaniowy,
aluminiowe puszki po napojach
i sokach,
puszki po konserwach.

butelek i pojemników
z zawartością,
opakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych,
opakowań po olejach
silnikowych,
części samochodowych,
zużytych baterii i akumulatorów,
puszek i pojemników po farbach i
lakierach,
zużytego sprzętu elektronicznego
i AGD,
artykułów higienicznych
(np. pieluchy).

PAPIER

SZKŁO

BIO

opakowania z papieru i
tektury,
gazety, katalogi,
czasopisma
i ulotki,
papier biurowy,
zadrukowane kartki,
zeszyty i książki,
papierowe worki
po nawozach
i materiałach
budowlanych.

butelki bez nakrętek
po napojach i
żywności,
opakowania szklane
po kosmetykach,
słoiki.

odpadki warzywne
i owocowe
(w tym obierki itp.),
drobne gałęzie drzew
i krzewów,
skoszoną trawę, liście,
kwiaty,
trociny i korę drzew.

zabrudzonego,
zatłuszczonego papieru,
tapet,
odpadów higienicznych zużytych jednorazowych
chusteczek i ręczników
papierowych, pieluch itp.,
kartonów po mleku i
napojach,
papieru zatłuszczonego
lub mocno zabrudzonego,
zatłuszczonych
jednorazowych opakowań
z papieru
i naczyń jednorazowych,
ubrań.

szkła stołowego,
ceramiki, porcelany,
fajansu, szkła
kryształowego, szkła
nietłukącego,
szkła żaroodpornego,
luster, szyb okiennych
i samochodowych,
witraży,
doniczek,
żarówek i świetlówek,
szkła okularowego,
reflektorów,
izolatorów,
ekranów i lamp
telewizyjnych,
szklanych opakowań
farmaceutycznych i
chemicznych.

kości zwierząt,
oleju jadalnego,
odchodów zwierząt,
popiołu,
leków,
drewna impregnowanego,
ziemi i kamieni,
innych odpadów
komunalnych
(w tym niebezpiecznych).

ZMIESZANE
zużyte środki higieny osobistej (jak wata,
waciki, pieluchy, podpaski, chusteczki
higieniczne),
zużyta odzież i obuwie,
wilgotny i zabrudzony papier,
papier termiczny,
papier powlekany folią,
zatłuszczona folia,
ceramika, doniczki, porcelana,
szkło okularowe i żaroodporne,
znicze z zawartością wosku,
butelki po oleju spożywczym,
niedopałki papierosów,
guma,
worki od odkurzacza,
pędzle, pisaki i długopisy,
odchody zwierząt domowych,
popiół (wystudzony).
odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych,
odpadów niebezpiecznych
(np. baterie, świetlówki, akumulatory,
leki, oleje silnikowe itp.),
ziemi i kamieni.

