Rodzaj odpadu

METALE
I
TWORZYWA
SZTUCZNE
Worek żółty

Rodzaj odpadu

PAPIER
Worek niebieski

Rodzaj odpadu

SZKŁO
Worek zielony

Co wrzucamy?
Odpady z metali i tworzyw
sztucznych (opróżnione z
zawartości, zgniecione) np.:
 plastikowe butelki bez
nakrętek, korków,
metalowych obręczy,
 nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików
i butelek,
 plastikowe torby, worki, reklamówki i
inne folie,
 kartony po
mleku/sokach (tzw.
tetrapaki)
i opakowania
wielomateriałowe,
 opróżnione puszki po żywności i
napojach,
 folię aluminiową, drobny złom,
 opakowania plastikowe po
środkach czystości,
kosmetykach, chemii
gospodarczej, żywności.

Czego nie wrzucamy?
 zużytych artykułów medycznych,
 zużytych baterii i akumulatorów,
 opakowań po farbach,
lakierach i olejach (puszek
i pojemników),
 plastikowych zabawek elektrycznych,
 części samochodowych,
opakowań po olejach
silnikowych i chemii
samochodowej,
 zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Co wrzucamy?
Odpady z papieru lub tektury np.:
 opakowania z papieru i tektury,
 gazety, czasopisma i ulotki,
prospekty,
 zeszyty i książki,
 papier szkolny i biurowy,
 zadrukowane kartki,
 papier pakowy,
 torebki i worki papierowe.

Czego nie wrzucamy?
 odpadów higienicznych np.

ręczników papierowych i zużytych
chusteczek,
 papieru lakierowanego i powleczonego
folię,
 zanieczyszczonego papieru
(zatłuszczonego lub mocno
zabrudzonego) w tym naczyń
jednorazowych,
 kartonów po mleku i napojach (tzw.
tetrapaków),
 papierowych worków po
nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych,
 tapet,
 pieluch jednorazowych i podpasek.

Co wrzucamy?
Opakowania szklane
(opróżnione
z zawartości, pozbawione
zakrętek
i kapsli) np.:
 butelki po napojach i żywności,
 słoiki,
 szklane opakowania po kosmetykach
i chemii gospodarczej.

Czego nie wrzucamy?






ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu,
szkła okularowego i żaroodpornego,
zniczy z zawartością wosku,
żarówek, świetlówek i reflektorów,
opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych,
 luster oraz szyb okiennych i zbrojonych,
 monitorów i lamp telewizyjnych,
 termometrów i strzykawek.
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SEGREGOWANIU
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BIO
Worek brązowy

Rodzaj odpadu

ZIELONE

Co wrzucamy?
Wrzucamy to, co nie nadaje się do
recyklingu oraz czego nie można
wyrzucić do pozostałych frakcji , a
co nie jest odpadem
niebezpiecznym, w tym:
 papier lakierowany i powleczony folią,
 zatłuszczone, jednorazowe
opakowania z tworzyw sztucznych i
styropianu oraz zużyte naczynia
jednorazowe,
 zużyte artykuły higieniczne (pieluchy
jednorazowe, podpaski, zużyte
ręczniki papierowe),
 ceramikę, doniczki, porcelanę, fajans,
 szkło okularowe i żaroodporne,
 znicze z niedającą się usunąć
zawartością wosku,
 odchody zwierząt
domowych oraz materiały
nimi zanieczyszczone,
 drobne tekstylia (skarpetki, ścierki,
szalik).
Co wrzucamy?
Odpady ulegające biodegradacji odpady kuchenne (bez opakowań
szklanych, plastikowych,
metalowych, styropianowych, np.) odbierane tylko z nieruchomości,
których właściciele nie korzystają
z ulgi za kompostownik:
 odpadki warzywne i owocowe,
 resztki jedzenia,
 drobne rośliny doniczkowe,
kwiaty cięte,
Te odpady można:
- kompostować we własnym zakresie
w kompostowniku,

Co wrzucamy?
Odpady ulegające biodegradacji
pochodzące z ogrodu np.:
 trawa, licie, gałęzie, kwiaty ogrodowe.
 Te odpady można:
 kompostować we własnym zakresie w
kompostowniku,
 dostarczać na własny koszt do
PSZOK w Rzuchowej
zlokalizowanego na terenie
oczyszczalni ścieków działka nr 534/2
( bez limitu przez cały rok)
Ten odpad mogą oddać tylko
właściciele nieruchomości, którzy nie
korzystają z ulgi za kompostownik

Czego nie wrzucamy?




makulatury,
opakowań szklanych,
opakowań z tworzyw sztucznych i
metalu, złomu i innych surowców
wtórnych podlegających
recyklingowi,
 odpadów niebezpiecznych,
 przeterminowanych leków,
 chemikaliów i zużytych artykułów
medycznych,
 zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (w tym sprzętu RTV i
AGD),
 zużytych baterii i akumulatorów,
 mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych,
 odpadów budowlanych
i rozbiórkowych,
 zużytych opon,
 części samochodowych,
 opakowań po olejach silnikowych
i smarach, puszek i pojemników
po farbach i lakierach.
Czego nie wrzucamy?


odchodów zwierząt domowych,
ani materiałów nimi
zanieczyszczonych (w tym żwirku
dla kotów i ściółki dla gryzoni),
 oleju jadalnego,
 płyt wiórowych i pilśniowych,
 leków,
 zużytych artykułów
higienicznych, w tym pieluch
jednorazowych,
 innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych),
 popiołu.
Nie wrzucamy trawy, liści gałęzi
pochodzących z pielęgnacji ogrodu i
terenów zielonych.
Czego nie wrzucamy?
 odpadów BIO,
 odpadów nie ulegających biodegradacji,
 odchodów zwierząt domowych, ani
materiałów nimi zanieczyszczonych
(w tym żwirku dla kotów i ściółki dla
gryzoni),
 oleju jadalnego,
 płyt wiórowych i pilśniowych,
 leków,
 zużytych artykułów higienicznych,
w tym pieluch jednorazowych,
 innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych),
 popiołu.

