Broszura informacyjna
Jak poprawnie segregować odpady
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE















Należy wrzucać
Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po
napojach
Nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w
ramach akcji dobroczynnych
Plastikowe opakowania po produktach
spożywczych
Opakowania wielomateriałowe (np. kartony po
mleku i sokach)
Opakowania po środkach czystości (np.
proszkach do prania), kosmetykach
Plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
opakowaniowe
Aluminiowe puszki po napojach i sokach
Puszki po konserwach
Folię aluminiową
Metale kolorowe, drobny złom
Kapsle, zakrętki od słoików
Nie zatłuszczone tacki po żywności
Osłonki plastikowe na kwiaty
Małe zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego,
o ile nie są wykonane z trwale połączonych
kilku surowców)










Nie należy wrzucać
Butelek i pojemników z zawartością
Dużych zabawek
Zużytych artykułów medycznych
Opakowań po olejach spożywczych
Części samochodowych
Zużytych baterii i akumulatorów
Puszek i pojemników po farbach i lakierach
Zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAPIER








Należy wrzucać
Opakowania z papieru, karton, tekturę (także
falistą)
Katalogi, ulotki, prospekty
Gazety i czasopisma
Papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
Zeszyty i książki
Papier pakowy
Torby i worki papierowe











Nie należy wrzucać
Ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych
Papieru lakierowanego i powleczonego folią
Papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
Kartonów po mleku i napojach
Papierkowych worków po nawozach, cemencie i
innych materiałach budowlanych
Tapet
Pieluch jednorazowych i innych materiałów
higienicznych
Zatłuszczonych jednorazowych opakowań z
papieru i naczyń jednorazowych
Ubrań

ODPADY ZMIESZANE
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie
recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

SZKŁO



Należy wrzucać
Butelki i słoiki po napojach i żywnościodkręcone, bez nakrętek i kapsli (w tym butelki
po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie
są wykonane z trwale połączonych kilku
surowców)













Nie należy wrzucać
Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu,
kryształów
Szkła okularowego
Szkła żaroodpornego
Zniczy z zawartością wosku
Żarówek i świetlówek
Reflektorów
Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach,
olejach silnikowych
Luster
Szyb okiennych i zbrojonych
Monitorów i lamp telewizyjnych
Termometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE








Należy wrzucać
Gałęzie drzew i krzewów pocięte na małe kawałki
ok.20 cm długości
Skoszoną trawę
Liście
Kwiaty
Trociny i korę drzew
Niezaimpregnowane wióry drewniane
Resztki jedzenia pochodzenia roślinnego (obierki
warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie
i herbacie)












Nie należy wrzucać
Kości zwierząt
Oleju jadalnego
Odchodów zwierząt
Popiołu z węgla kamiennego
Leków
Drewna impregnowanego
Płyt wiórowych i pilśniowych MDF
Ziemi i kamieni
Innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych)
Resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego

POPIÓŁ UMIESZCZAMY W SZARYCH WROKACH

Odpady biodegradowalne można zagospodarować we własnym zakresie poprzez kompostowanie w wyznaczonym
miejscu na terenie swojej nieruchomości. Kompostownik pozwala chronić środowisko naturalne znacząco zmniejszając
strumień odpadów trafiających na wysypisko, jednocześnie możemy uzyskać własny nawóz, który jest bogaty w naturalne
składniki mineralne.
Drobne odpady rozbiórkowo-budowlane- odbierane są w dniu zbierania segregacji, drobne odpady budowlane należy
pakować w czarne worki.
Gruz budowlany, zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe należy uprzednio zgłosić w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Dźwierzutach, odpady te należy gromadzić w worku typu Big Bag, który zostanie
udostępniony po zgłoszeniu odpadów. Właściciel będzie także zobowiązany do pokrycia kosztów wywozu tych odpadów.

