Jak segregować odpady?
Odpady opakowaniowe
suche
 plastikowe butelki
po napojach i płynach,
 plastikowe zakrętki,
 foliowe reklamówki
i woreczki
 plastikowe koszyczki
po owocach,
 plastikowe doniczki
po kwiatach,
 opakowania po jogurtach
 opakowania
po kosmetykach,
 papier, gazety, czasopisma,
książki, zeszyty,
 kartonowe pudełka,
 opakowania
wielomateriałowe
„tetrapack” np. kartony
po mleku i sokach,
 opakowania z metali
żelaznych i nieżelaznych
(np. puszki po konserwach,
napojach)

Opakowania muszą być
opróżnione
z zawartości i nie
zamoczone.

Odpady ze szkła
opakowaniowego
 szklane butelki, słoiki
i gąsiory (bez nakrętek),
 szklane opakowania
po kosmetykach,
 szklane wazony (lecz nie
ze szkła kryształowego)

Odpady biodegradowalne















Opakowania szklane
powinny być
całkowicie opróżnione
z zawartości i bez
zakrętek

odpady kuchenne,
obierki z owoców i warzyw,
skoszona trawa,
liście i drobne gałązki,
przeterminowana żywność
(bez opakowania),
kwiaty doniczkowe,
ziemia po kwiatach,
drobne elementy
z niemalowanego drewna,
trociny,
fusy z kawy i herbaty,
skorupki jajek,
produkty przemiany materii
z domowego chowu zwierząt
(m.in. psów, kotów, gryzoni;
jednakże bez martwych
zwierząt i ich szczątków),
zamoczony/zatłuszczony
papier, w który pakowane
są artykuły spożywcze
w sklepie

Pozostałe odpady selektywnie
zebrane
 obuwie, tekstylia,
 odpady higieniczne (pampersy,
kobiece artykuły higieniczne,
zużyte ręczniki papierowe
i chusteczki higieniczne),
 porcelana, ceramika
(np. talerze, doniczki, kubki),
 lustra, szkło kryształowe,
szklanki, itp.
 kaganki z cmentarzy,
 jednorazowe maszynki
do golenia,
 opakowania po lakierach
do paznokci,
 opakowania po aerozolach,
 zapełnione worki
z odkurzaczy,
 zabawki,
 inne wyżej niewymienione
z wyjątkiem odpadów
niebezpiecznych zbieranych
przez PSZOK oraz odpadów
wchodzących w skład innych
frakcji selektywnie zebranych

Popioły
żużle i popioły
z palenisk domowych
i kotłów C.O.
opalanych drewnem,
papierem, węglem
i innymi paliwami
dopuszczonymi
do obrotu handlowego

Przedmioty te nie mogą być
nadmiernie zawilgocone
i zawierać substancji płynnych.

Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK)
 żarówki, świetlówki,
lampy fluorescencyjne,
 szkło okienne,
 przeterminowane
i zbędne leki oraz
opakowania po nich,
środki niezbędne do ich
użycia, np. strzykawki
i igły,
 zużyte oleje i smary,
 resztki farb,
rozpuszczalników
i lakierów,
 chemikalia
i opakowania po nich,
 środki ochrony roślin,
nawozach i opakowania
po nich,
 odpady
wielkogabarytowe
(meble),
 zużyte opony i dętki,
 sprzęt elektryczny
i elektroniczny,
 zużyte baterie
i akumulatory,
 gruzy z rozbiórek
i remontów, bez odpadów
zawierających azbest,
 elementy wyposażenia
i karoserii samochodowej

Informujemy, iż każda Gmina indywidualnie w obowiązującym Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy określa rodzaje frakcji odpadów
odbieranych od mieszkańców podczas selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Dopuszczalne są opakowania niezbędne do zbierania i transportu odpadów, np. worki z folii PE i HDPE.
W przypadku wątpliwości dotyczących segregacji odpadów komunalnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (83) 411-13-10 lub (83) 343-16-32 od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Dla ułatwienia Państwu segregacji prosimy o zgłaszanie problematycznych odpadów w celu bieżącego rozwijania powyższej listy.

