JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI
POJEMNIKI I WORKI W KOLORZE NIEBIESKIM
papier i tektura
WRZUCAMY:
Gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny
i biurowy, kartony i tektury oraz zrobione z nich opakowania.
NIE WRZUCAMY:
Kartony i tektury pokryte folią aluminiową (np. opakowania typu tera
pak po mleku, napojach), tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe
opakowania po maśle, margarynie, twarogu), kalki, papier termiczny i
faksowy, tapety, odpady higieniczne.
Przed wyrzuceniem papieru do pojemnika należy usunąć wszystkie
zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe.

POJEMNIKI I WORKI W KOLORZE ŻÓŁTYM
tworzywa sztuczne, metal oraz odpady wielomateriałowe
WRZUCAMY:
Zgniecione butelki po napojach, butelki po płynach do mycia, plastikowe
nakrętki, kartony po mleku i napojach, plastikowe torebki, worki,
reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach, zgniecione puszki po
napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe,
kapsle.
NIE WRZUCAMY:
Butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach
(spożywczych, chłodniczych, silnikowych), opakowań po lekach, butelek
po płynach chłodniczych, pojemników po wyrobach garmażeryjnych,
zabawek, sprzętu AGD, styropianu, opakowań po aerozolach, puszek po
farbach, baterii.

POJEMNIKI I WORKI W KOLORZE ZIELONYM
szkło
WRZUCAMY:
Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności bez nakrętek, zacisków i
gumowych uszczelek, butelki po napojach alkoholowych, szklane
opakowania po kosmetykach.
NIE WRZUCAMY:
Szkła okiennego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, porcelany,
ceramiki, doniczek, kryształu luster, kineskopów, witraży, szkła
okularowego, szyb samochodowych, świetlówek, żarówek, reflektorów,
opakowań po lekach, termometrów.

POJEMNIKI I WORKI W KOLORZE BRĄZOWYM
odpady zielone
WRZUCAMY:
Odpady kuchennego pochodzenia roślinnego (obierki z owoców i
warzyw), odpady z ogrodów, usunięte kwiaty, kwiaty doniczkowe,
odpady z pielęgnacji terenów zielonych – liście, skoszona trawa, drobne
gałązki.
NIE WRZUCAMY:
Mięsa, resztek jedzenia, pieluch jednorazowych, niedopałków, podściółki
dla kotów i innych zwierząt.

POJEMNIKI I WORKI W KOLORZE CZARNYM
popiół i żużel
WRZUCAMY:
Popiół z drewna kominkowego, żużel po węglu, szlaka, miał, popiół z
tytoniu.
NIE WRZUCAMY:
Odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, płynów oraz
gorącego popiołu i żużlu.

