BIO
WRZUCAMY
Odpady tzw. kuchenne frakcji
sta³ej, powstaj¹ce w
gospodarstwie domowym
takie jak:
pozosta³oœci potraw i produktów
resztki warzyw i owoców
roœliny domowe, kwiaty ciête
i doniczkowe
odpady tzw. zielone, pochodz¹ce
z pielêgnacji ogródków oraz
terenów zielonych (roœliny,
trawa, chwasty, liœcie,
pozosta³oœci po przycinaniu
drzew i krzewów itp.)

NIE WRZUCAMY
Resztek przetworzonej ¿ywnoœci
np. resztek z obiadu (koœci,
miêsa, t³uszczów), odchodów
zwierzêcych, piasku, kamieni.

PAPIER I
TEKTURA
WRZUCAMY

TWORZYWA
SZTUCZNE I
OPAKOWANIA
WIELOMATERIA£OWE

WRZUCAMY

Gazety, ksi¹¿ki, katalogi, zeszyty,
papierowe torby i worki,
papier szkolny, biurowy,
kartony i tekturê oraz zrobione
z nich opakowania, œcinki
drukarskie.

SZK£O

ZMIESZANE

WRZUCAMY

WRZUCAMY

Butelki i s³oiki szklane
po napojach i ¿ywnoœci,
butelki po napojach
alkoholowych,
szklane opakowania
po kosmetykach.

Odpady z tworzyw sztucznych
i szk³a, które nie s¹ opakowaniami,
ceramikê (porcelanê, naczynia,
talerze, doniczki), odpady
mineralne, popió³ z pieców
i kominków, pieluchy jednorazowe,
kalkê techniczn¹, prospekty,
foliowane i lakierowane katalogi,
resztki posi³ków w tym koœci
i miêsa, przeterminowan¹
¿ywnoœæ, zabrudzony papier,
œmieci uliczne.

NIE WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY
Zu¿ytych artyku³ów higienicznosanitarnych np. pampersów,
chusteczek higienicznych, wacików,
pa³eczek higienicznych,
worków po wapnie, gipsie
i cemencie, styropianu,
kalki technicznej,
lakierowanych prospektów
i katalogów.

NIE WRZUCAMY
Opakowañ metalowych
po produktach, puszek,
konserw, odpadów
podlegaj¹cych segregacji.
obudowy sprzêtu AGD i RTV.

NIE WRZUCAMY

Segregujesz - zyskujesz !
UWAGA!!! – przed umieszczeniem odpadów w pojemniku/worku nale¿y opró¿niæ opakowania z ich zawartoœci, zgnieœæ plastikowe butelki, opakowania wielomateria³owe i tekturowe.
W celu redukcji objêtoœci odpadów z pielêgnacji ogródków oraz terenów zielonych, szczególnie takich jak pozosta³oœci po przyciêciu drzew i krzewów – przed umieszczeniem w pojemniku/worku
nale¿y je rozdrobniæ.
ZE STRUMIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NALE¯Y WYDZIELIÆ RÓWNIE¯:
1.ODPADY NIEBEZPIECZNE – œwietlówki, ¿arówki rtêciowe, baterie, akumulatory, paliwa, oleje silnikowe, smary, filtry: olejowe, paliwowe i powietrzne, chemikalia tj. detergenty, kwasy, zasady,
lekarstwa, œrodki ochrony roœlin.
2.ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE – komputery, telefony, telewizory, radia, narzêdzia elektryczne i pomiarowe, sprzêt oœwietleniowy, sprzêt AGD i RTV.
3.MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE – sto³y, krzes³a, kanapy, dywany, materace, ko³dry, wózki dzieciêce i zabawki, które ze wzglêdu na swoje rozmiary i masê nie mog¹ byæ
umieszczone w pojemnikach 120 l. a tak¿e opony.
4.ODPADY BUDOWLANO-ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE – gruz, styropian budowlany, materia³y budowlane, aparatura sanitarna i aparatura grzewcza, deski, panele, okna i drzwi.
UWAGA!!! – wszystkie odpady komunalne bêd¹ odbierane z terenu nieruchomoœci wed³ug harmonogramu dostarczonego przez uprawnionego przedsiêbiorcê.

