Wrzucamy:










plastikowe butelki po napojach, olejach
spożywczych i chemii gospodarczej (czyste),
kartonowe opakowania po mleku, napojach itp.
tzw. „tetrapack”, opakowania wielomateriałowe,
plastikowe nakrętki,
folie opakowaniowe, worki, reklamówki,
plastikowe opakowania po jogurtach, serkach,
śmietanie, itp. (czyste),
opakowania ze styropianu niezanieczyszczone
resztkami jedzenia,
metalowe kapsle i zakrętki od słoików,
opakowania z metali żelaznych i nieżelaznych
(puszki po napojach i konserwach),
drobny złom żelazny oraz drobny złom metali
kolorowych (np. zabawki, narzędzia).

Nie wrzucamy:







styropianu budowlanego,
puszek po farbach i lakierach,
butelek i pojemników z zawartością,
opakowań po lekach, środkach ochrony roślin,
aerozolach,
części samochodowych i opakowań po olejach
samochodowych,
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

PROSIMY ZGNIEŚĆ OPAKOWANIA PRZED
WRZUCENIEM DO POJEMNIKA !

Wrzucamy:






papierowe opakowania,
karton i tekturę zwykłą i falistą,
gazety, czasopisma, ulotki, prospekty, katalogi,
broszury, itp.,
książki i zeszyty,
papier pakowy, torebki i worki papierowe.
PROSIMY ZGNIEŚĆ LUB ROZDROBNIĆ
OPAKOWANIA PRZED WRZUCENIEM DO
POJEMNIKA !

Wrzucamy:




białe i kolorowe butelki (bez nakrętek),
słoiki (bez nakrętek, zacisków
i gumowych uszczelek),
szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wrzucamy:










tłustego, mokrego i zanieczyszczonego papieru,
papieru lakierowanego i powleczonego folią,
opakowań wielomateriałowych,
tapet,
ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych,
pieluch jednorazowych i podpasek,
papierowych worków po nawozach, cemencie i
innych materiałach budowlanych,
bibuły kolorowej,
papieru do pieczenia.

Nie wrzucamy:








szkła okiennego, zbrojonego
i żaroodpornego,
fajansu, porcelany, ceramiki,
luster,
szyb samochodowych, zniczy, luster, kryształu,
kieliszków,
żarówek i świetlówek,
ekranów, monitorów i lamp telewizyjnych,
opakowań szklanych z zawartością.

Wrzucamy:








odpady organiczne,
resztki warzyw i owoców (w tym obierki itp.),
resztki jedzenia, z wyjątkiem resztek
pochodzenia zwierzęcego,
skorupki jaj,
fusy od kawy i herbaty,
skoszoną trawę, liście, igliwie, rozdrobnione
gałęzie, trociny i korę drzew,
ściółkę małych zwierząt.

Nie wrzucamy:









nabiału i tłuszczu,
kości, resztek mięsa i ryb,
odchodów psów i kotów,
pieluch, podpasek, wacików,
roślin zaatakowanych chorobami lub
pasożytami
płyt wiórowych i MDF,
drewna impregnowanego,
ziemi i kamieni.

Do pozostałych pojemników na zmieszane odpady komunalne
Wrzucamy:









zanieczyszczone opakowania,
tłusty i zanieczyszczony papier,
stłuczkę ceramiczną (fajans, porcelana, itp.),
odpady higieniczne (pieluchy jednorazowe,
waciki, podpaski, itp.),
odpady ze szkła innego niż opakowaniowe,
worki z odkurzacza,
zanieczyszczone opakowania styropianowe,
tapety, worki po materiałach budowlanych.

Nie wrzucamy:





odpadów zbieranych selektywnie,
baterii i akumulatorów, chemicznych środków
ochrony roślin,
ceramiki łazienkowej,
zużytego sprzętu AGD, świetlówek, żarówek.

Pojemniki na odpady zmieszane i biodegradowalne zakupujemy we własnym zakresie.
Popiół gromadzimy w pojemnikach czarnych, metalowych (pojemniki ocynkowane),
lub wystudzony w workach czarnych zakupionych we własnym zakresie.

