SZKŁO
WRZUCAMY m.in.
Puste opakowania po żywności, butelki po napojach, słoiki bez nakrętek,
opakowania po kosmetykach, inne
opakowania szklane.

NIE WRZUCAMY
Opakowań po lekarstwach, termometrów, rtęciówek, strzykawek, szkła okularowego, szkła okiennego, szkła zbrojonego, szyb samochodowych, szkła
żaroodpornego, żarówek, świetlówek,
lamp neonowych, lamp fluorescencyjnych, lamp rtęciowych, reflektorów,
ekranów i lamp telewizyjnych, luster,
ceramiki, porcelany, zniczy, kapsli, zatyczek i zakrętek.

WAŻNE
Nie należy tłuc szkła przed wyrzuceniem, wyrzucamy tylko puste opakowania. Zdejmujemy nakrętki, pokrywki, kapsle oraz w miarę możliwości
zrywamy etykiety.

PLASTIK + METAL
WRZUCAMY m.in.
Butelki PET po wodzie i napojach.
Opakowania po płynach do prania,
płukania, szamponach. Artykuły gospodarstwa domowego z plastiku:
miski, wiadra, itp., duże folie opakowaniowe, reklamówki. Plastikowe pojemniki, kubki np. po jogurtach, serkach
itp. Puszki aluminiowe po napojach,
sokach, konserwach. Opakowania
wielomateriałowe m.in. po płynnej
żywności typu TETRA PAK

NIE WRZUCAMY

PAPIER
WRZUCAMY m.in.
Opakowania z kartonu i tektury,
książki, gazety, zeszyty i inny papier.
Katalogi, torby papierowe.

NIE WRZUCAMY
Papieru tłustego i zanieczyszczonego, kalki, foli aluminiowych, papieru
przebitkowego, papieru z domieszką
tworzyw sztucznych, opakowań po
papierosach. Opakowań wielomateriałowych typu TETRA PACK po sokach,
napojach, mleku i jego przetworach.

Styropianu, opakowań po oleju itp.,
Opakowań po farbach, chemikaliach,
foli budowlanej. Foliowych opakowań
po mleku, mrożonkach, śmietanie.
Tworzyw piankowych. Jednorazowych
pieluch (typu pampers). Tworzyw
sztucznych zastosowania medycznego.
Puszek po farbach, lakierach, smarach,
pojemników po aerozolach. Akumulatorów i baterii.

Odpady
Wielkogabarytowe
WYSTAWIAMY m.in.

ODPADY
BIODEGRADOWALNE
(ZIELONE)
WRZUCAMY m.in.
Skoszoną trawę, liście, kwiaty, drobne
gałęzie drzew i krzewów, trociny, korę
drzew, owoce, warzywa itp.,

NIE WRZUCAMY
Kości, mięsa, piasku, kamieni, pieluch jednorazowych (typu pampers), odpadów
z tworzyw sztucznych, folii, metali, szkła,
przeterminowanych lekarstw, papierosów, popiołu, odchodów zwierzęcych,
piasku/żwirku dla kotów.

WAŻNE
Odpady ulegające biodegradacji, na
terenach zabudowy jednorodzinnej
mogą być zagospodarowane we własnym zakresie w kompostownikach
przydomowych.

ODPADY ZMIESZANE
WRZUCAMY m.in.
Pozostałe odpady komunalne, których
nie można poddać dalszej segregacji
np.: plastiki, szkła, porcelanę i fajans,
odpady higieniczne (waciki, podpaski,
pieluchy) itp.

WAŻNE
Do pojemnika lub worka na odpady
zmieszane nie wrzucamy odpadów
podlegających selektywnej zbiórce,
gruzu i materiałów budowlanych,
zużytego sprzętu elektronicznego,
AGD, odpadów niebezpiecznych tj.
zużytych baterii i akumulatorów,
leków i opakowań po nich, opon,
pozostałości farb, gorącego popiołu.

Meble domowe: szafy, szafki, stoły,
krzesła, wersalki , fotele itp.
Elementy wyposażenia mieszkań:
żyrandole, dywany, chodniki, wykładziny
dywanowe i z tworzywa sztucznego,
Meble ogrodowe: drewniane i z tworzyw
sztucznych.
Armatura sanitarna: umywalki,
sedesy, zlewozmywaki, wanny, brodziki,
kabiny sanitarne
Sprzęt sportowy: narty, sanki, przyrządy
do ćwiczeń, rowery.
Stolarka budowlana: okna , drzwi
(pojedyncze sztuki) .
Wielkogabarytowe urządzenia
AGD: chłodziarki, lodówki, zamrażarki,
pralki, suszarki do ubrań, zmywarki,
kuchenki elektryczne, piekarniki, grzejniki
elektryczne oraz klimatyzatory i wentylatory.
Małogabarytowe urządzenia AGD:
odkurzacze, maszyny dziewiarskie, żelazka,
tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery,
młynki do kawy, noże elektryczne, suszarki,
depilatory, golarki, zegarki oraz wagi.
Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: komputery, drukarki,
laptopy, kopiarki, kalkulatory, faksy,
terminale, aparaty telefoniczne - tradycyjne
i komórkowe.
Sprzęt RTV: radioodbiorniki, telewizory,
dyktafony, magnetofony, kamery, video,
dvd, sprzęty hi-fi, wzmacniacze i instrumenty
muzyczne.
Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia,
narzędzia do obróbki drewna i metalu,
narzędzia do nitowania, skręcania,
spawania, lutowania, rozpylania oraz
kosiarki.
Zabawki, sprzęt relaksacyjny
i sportowy: kolejki elektryczne, tory
wyścigowe, gry video, kieszonkowe gierki,
komputerowo sterowane urządzenia do
ćwiczeń sportowych.
Przyrządy do kontroli: czujniki
dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia
pomiarowe i panele kontrolne.
Wózki i chodziki dziecięce.

