
Sposób segregacji odpadów

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Pojemnik/worek NIEBIESKI przeznaczony na PAPIER

Wrzucamy:

- opakowania z papieru, kartonu i tektury

- katalogi, ulotki

- gazety, czasopisma

- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki

- zeszyty i książki

- papier pakowy

- torebki papierowe

Nie wrzucamy:

- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych

- papieru powlekanego folią

- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego

- kartonów po mleku i napojach (tzw. tetrapaków)

- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych

- tapet

- pieluch jednorazowych i podpasek

- zatłuszczonych, jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

Pojemnik/worek ŻÓŁTY przeznaczony na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy:

- opróżnione z zawartości i zakręcone plastikowe butelki

- kartony po mleku i sokach (tzw. tetrapaki) i opakowania wielomateriałowe

- opakowania plastikowe po chemii gospodarczej, kosmetykach

- plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie
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- opróżnione puszki po żywności i napojach

- folię aluminiową

- metalowe kapsle, zakrętki od słoików

Nie wrzucamy:

- butelek i pojemników z zawartością

- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych

- opakowań po olejach silnikowych i chemii samochodowej

- części samochodowych

- zużytych baterii i akumulatorów

- puszek i pojemników po farbach i lakierach

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

- styropianu

- zabawek

Pojemnik/worek ZIELONY przeznaczony na SZKŁO

Wrzucamy:

- opróżnione z zawartości, pozbawione zakrętek i kapsli butelki po napojach i żywności

- puste słoiki bez zakrętek

- szklane opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy:

- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów

- szkła okularowego

- naczyń kuchennych, duraleksu i szkła żaroodpornego

- zniczy z woskiem

- żarówek, świetlówek i re�ektorów

- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych

- luster

- szyb okiennych i zbrojonych
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- monitorów i lamp telewizyjnych

- termometrów i strzykawek

Pojemnik/worek BRĄZOWY przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji - BIO

Wrzucamy:

- obierki, odpadki warzywne i owocowe

- drobne gałęzie drzew i krzewów

- skoszoną trawę, liście, kwiaty, chwasty

- resztki jedzenia

- zabrudzone ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne

Nie wrzucamy:

- ziemi, kamieni, doniczek

- kości zwierzęcych oraz mięsa

- popiołu

- leków

- drewna impregnowanego

- płyt wiórowych i MDF

- odchodów zwierząt i materiałów nimi zanieczyszczonych (w tym żwirku dla kotów i ściółki dla gryzoni)

- zużytych artykułów higienicznych, w tym pieluch jednorazowych

- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Pojemnik przeznaczony na ODPADY RESZTKOWE

Wrzucamy:

- papier powleczony folią

- papier zatłuszczony i mocno zabrudzony

- zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru i naczynia jednorazowe

- zużyte artykuły higieniczne, w tym pieluch jednorazowe

- kości zwierząt oraz mięso

- odchody zwierząt i materiały nimi zanieczyszczone (w tym żwirek dla kota i ściółka dla gryzoni)
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- styropian pochodzący z gospodarstwa domowego (np. stanowiący opakowania sprzętu agd/rtv oraz

jednorazowe naczynia styropianowe)

- naczynia ceramiczne, porcelanowe, fajans, kryształy

- szkło okularowe

- zimny popiół

- worki z odkurzaczy

- opakowania po aerozolach

Nie wrzucamy:

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych

- odpadów wielkogabarytowych

- odpadów niebezpiecznych

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

- części samochodowych, w tym opon

- opakowań po olejach silnikowych i smarach

- puszek i pojemników po farbach i lakierach

- baterii i akumulatorów

- leków i zużytych artykułów medycznych

PDFCROWD.COM

https://pdfcrowd.com/?ref=saveas





	sposob-segregacji-odpadow - Gmina Pruszcz Gdsński
	sposob-segregacji-odpadow  i harmonogram - Gmina Pruszcz Gdański

