ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
Rodzaj pojemnika

Co należy wrzucać

Czego nie można wrzucać !

Opakowania z papieru, opakowania z kartonu, pudełka
kartonowe, książki, gazety, magazyny, zeszyty, katalogi, torby papierowe

ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub
mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, papieru tłustego i zanieczyszczonego, opakowań po papierosach,
kalki, folii aluminiowych

Butelki typu PET po wodzie i napojach, opakowania po
chemii gospodarczej (po płynach do prania, szamponach, płynach do płukania), plastikowe pojemniki,
kubki np. po jogurtach, serkach, śmietanie itd., inne opakowania z tworzyw sztucznych, plastikowe torebki, plastikowe opakowania po żywności, opakowania z metali
i metali kolorowych, puszki metalowe (po napojach i
konserwach), opakowania wielomateriałowe po napojach (tzw. tetrapaki)

butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych, opakowań po olejach
silnikowych, części samochodowych, zużytych
baterii i akumulatorów, puszek i pojemników
po farbach, lakierach i chemikaliach, zużytego
sprzętu elektronicznego i AGD, styropianu, folii budowlanej, tworzyw piankowych, pieluch
jednorazowych typu pampers, opakowań z plastiku w połączeniu z
innymi materiałami, opakowań po aerozolach,
baterii

butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki
po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
szklane opakowania po kosmetykach, butelki po sokach

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, ekranów i lamp telewizyjnych

WOREK NIEBIESKI

WOREK ŻÓŁTY

WOREK ZIELONY

Bioodpady i odpady zielone, obierki z owoców i
warzyw, skórki owoców, trawę, gałęzie, fusy z kawy i
herbaty, owoce, skorupki jajek, słoma, siano i trociny,
warzywa, zepsute przetwory owocowe/warzywne

drewna impregnowanego, kości, mięsa i
odchodów zwierzęcych, worków z odkurzacza,
popiołu z węgla kamiennego, oleju jadalnego,
płyt wiórowych i pilśniowych, ziemi i kamieni,
papierosów, odpadów z tworzyw sztucznych,
folii, metalu, przeterminowanych lekarstw

Popiół

gorącego popiołu

WOREK BRĄZOWY
Jeśli nie kompostuję
odpadów w kompostowniku

PAMIĘTAJMY !
Popiół, który pozostaje po spaleniu pelletu to
pełnowartościowy
nawóz,
który
może
być
wykorzystywany w ogrodnictwie czy uprawach
i pielęgnacji roślin.
WOREK CZARNY
Zanim wrzucisz odpady do pojemnika na odpady zmieszane, upewnij się, czy odpad nie nadaje się do odzysku bądź
recyklingu, nie podlega biodegradacji i nie jest niebezpieczny
odpady komunalne pozostałe po segregacji, niebędące
odpadami niebezpiecznymi, zabrudzone opakowania
plastikowe, porcelanę, talerze, zabawki, opakowania po
dezodorantach, artykuły higieniczne, w tym pieluchy
jednorazowe, chusteczki, podpaski, pełne worki z
odkurzacza, potłuczone szyby

odpadów niebezpiecznych m.in.: opakowań po
lekach, leków przeterminowanych, farb,
olejów i ich opakowań, opakowań po środkach
ochrony roślin, baterii, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (m.in.
żarówek, lamp, kineskopów, świetlówek),
odpadów budowlanych

Gdzie oddać tzw. „odpady problematyczne”?
Baterie – Urząd Gminy, szkoły, PSZOK, placówki handlowe sprzedające baterie
Przeterminowane leki i opakowania po nich – punkty w aptekach, PSZOK
Opakowania po środkach ochrony roślin – punkty sprzedaży tych środków
Żarówki, świetlówki, LED – PSZOK
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wystawka sprzed posesji wiosna i jesień, PSZOK
Meble i inne odpady wielkogabarytowe - wystawka sprzed posesji wiosna i jesień, PSZOK
Zabawki – PSZOK
Tekstylia i odzież – PSZOK
Zużyte opony (max. do rozmiaru 1200 mm) – do 8 szt. od nieruchomości rocznie PSZOK lub
wystawka sprzed posesji wiosna i jesień
Opakowania po aerozolach - PSZOK
Części samochodowe np. zderzaki – we własnym zakresie do stacji demontażu takich
pojazdów lub w warsztatach naprawy pojazdów
Odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz, odpady z drobnych remontów) – w ilości do 500 kg
rocznie od nieruchomości - PSZOK
Pragniemy przypomnieć, że podmiot, który świadczy usługę (wykonawca) w zakresie budowy,
rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania,
konserwacji i napraw zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadów,
który zobowiązany jest do zagospodarowania wytworzonych odpadów.
PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w miejscowości
Sadkowice, na działce nr 378 – dawna baza SKR. Czynny jest w każdy pierwszy piątek
miesiąca w godzinach 8.00 – 14.00

