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PAPIER

SZKŁO

TWORZYWA
SZTUCZNE

TU WRZYCAMY:
gazety, czasopisma;
katalogi, prospekty, foldery;
książki;
zeszyty, papier biurowy i
szkolny;
pudełka kartonowe i
tekturowe;
tekturę i kartony;
worki i torby papierowe;
ścinki drukarskie.

TU WRZYCAMY:
 puste szklane butelki po
napojach;
 puste słoiki bez nakrętek;
 szklane opakowania po
kosmetykach;
 inne całe szklane opakowania.

TU WRZYCAMY:
 puste, odkręcone i zgniecione
butelki po napojach;
 puste plastikowe opakowania
po kosmetykach, chemii
gospodarczej, żywności;
 zgniecione kartony po sokach
i mleku;
 torebki, worki foliowe;
 nakrętki z butelek i słoików;
 puste puszki po napojach i
żywności, puszki po karmie
dla zwierząt;
 drobny złom części metalowe;
 zabawki plastikowe małe.

TU NIE WRZYCAMY:
 kartonów po sokach i mleku;
 mocno zabrudzonego i
zatłuszczonego papieru;
 opakowań z zawartością;
 tapet, worków po materiałach
budowlanych;
 pieluch, artykułów
higienicznych i
kosmetycznych;
 papieru woskowego,
faksowego, termicznego,
kalki;
 mokrego papieru.
UWAGI:
Kartony i pudełka muszą być
poskładane na płasko by
zajmowały jak najmniej miejsca.
Nie trzeba usuwać zszywek,
spinaczy i niedużych ilości taśmy
klejącej.

TU NIE WRZYCAMY:
 szkła stołowego,
żaroodpornego i zbrojonego;
 ceramiki, porcelany,
kryształów, fajansu,
doniczek;
 zniczy;
 żarówek i świetlówek, lamp
neonowych,
fluorescencyjnych i
rtęciowych reflektorów;
 termometrów, strzykawek;
 szyb okiennych i
samochodowych;
 luster, witraży;
 ekranów i lamp telewizorów,
monitorów;
 nieopróżnionych opakowań
po lekach, olejach,
rozpuszczalnikach.
UWAGI:
Butelki, słoiki, opakowania
szklane musza być puste. Należy
odkręcać metalowe/plastikowe
nakrętki. Nie trzeba usuwać
etykietek. Nie trzeba myć
opakowań.

TU NIE WRZYCAMY:
 zabrudzonych butelek po
olejach spożywczych i
samochodowych;
 opakowań po lekach;
 sprzętu AGD i RTV;
 baterii i akumulatorów;
 puszek po farbach, lakierach;
 opakowań po środkach
ochrony roślin i nawozach;
 folii budowlanejporemontowej, styropianu;
 opon i węży ogrodowych;
 zderzaków samochodowych;
UWAGI:
Wszystkie butelki i opakowania
musza być puste i zgniecione by
zajmowały jak najmniej miejsca.
Opakowań nie trzeba myć,
odkręcać nakrętek, zdejmować
etykietek.

BIO

ODPADY ZMIESZANE

TU WRZYCAMY:
 roślinne resztki żywności;
 obierki z owoców, zryw i ich
resztki;
 zepsute warzywa i owoce’
 skorupki jaj;
 fusy po kawie i herbacie;
 kwiaty cięte i doniczkowe;
 ziemie po kwiatach;
 trociny i korę z drzew;
 skoszona trawę, liście i drobne
gałęzie
 stare pieczywo.

TU WRZYCAMY:
 pozostałe odpady komunalne;
 popiół z palenisk domowych;
 zabrudzone opakowania po
olejach spożywczych;
 zatłuszczony i mokry papier;
 szkło stołowe, żaroodporne,
zbrojone, potłuczone lustra,
witraże, naczynia;
 materiały biurowe (długopis,
ołówek, kretki, flamastry);
 resztki po posiłkach;
 kosmetyki typu tusz, pomadki,
fluidy, itp.
 niedopałki papierosów;
 puste opakowania po
aerozolach;
 pampersy i pieluchy;
 worki z odkurzacza;
 niewielkie elementy
drewniane.

TU NIE WRZYCAMY:
mięsa, kości, ryb;
foli, szkła, metalu;
nabiału;
płynnych resztek żywności;
popiołu z kominka i pieca;
kamieni;
odchodów zwierząt;
żwirku dla kota;
padłych zwierząt;
pieluch, artykułów
higienicznych;
 papierosów.











UWAGI:
Odpady powinny być wyrzucane
bez opakowań: worków, siatek,
słoików, itp.

TU NIE WRZYCAMY:
 odpady niebezpieczne
(chemikalia, leki,baterie,
akumulatory);
 odpadów budowlanych i
remontowych;
 odpadów wielkogabarytowych
w tym mebli;
 opon, gumy;
 sprzętu elektrycznego i
elektronicznego
UWAGI:
Nie wrzucamy gorącego popiołu.
Zaleca się aby odzież i obuwie
oddawać do specjalnie
przeznaczonych pojemników.

