Jak segregować odpady:
Pojemnik lub worek żółty
Wrzucamy














Pojemnik lub worek zielony
Wrzucamy

puste, zgniecione bez nakrętek butelki
 butelki i słoiki szklane
plastikowe po napojach (np. typu
po napojach
PET),
i żywności,
puste butelki plastikowe po
 butelki po napojach
kosmetykach i środkach czystości,
alkoholowych,
opróżnione plastikowe opakowania po
 szklane opakowania po
żywności (np. po jogurtach, serkach,
kosmetykach.
kefirach, margarynach),
plastikowe i metalowe zakrętki,
Nie wrzucamy
woreczki i torebki z tworzyw
sztucznych,
 porcelany i ceramiki,
opróżnione puszki po konserwach i
 doniczek,
napojach,
 żarówek i reflektorów,
gazety, książki, katalogi, zeszyty,
 izolatorów,
papierowe torby i worki,
 szkła stołowego, szkła
kartony i tekturę oraz zrobione z nich
okularowego, szkła
opakowania,
żaroodpornego, fajansu,
opróżnione i puste kartoniki po
 ekranów i lamp
sokach i po mleku,
telewizyjnych,
stare, niezanieczyszczone ubrania,
 luster i szyb.
ręczniki, ściereczki i szmatki.

Pojemnik brązowy
Wrzucamy



liście, trawę,
gałęzie,
resztki kuchenne.

Nie wrzucamy


ryb i mięs.

Selektywna zbiórka
bioodpadów będzie
prowadzona tylko na
zabudowie jednorodzinnej.
W przypadku jeśli
właściciel nieruchomości
posiada swój
kompostownik, może
zrezygnować z brązowego
pojemnika.

Pojemnik czarny, ciemno szary
lub metaliczny
Wrzucamy pozostałości, które nie
nadają się do wysegregowania np.:















butelki po olejach
spożywczych,
styropian, gumy,
opakowania po aerozolach,
tłusty i zabrudzony papier,
kalki, papier termiczny i
faksowy,
tapety,
odpady higieniczne (np.
waciki, podpaski, pieluchy),
papierowe ręczniki,
wystudzony popiół
paleniskowy,
porcelanę i ceramikę,
doniczki,
szkło stołowe, okularowe,
żaroodporne, fajans,
lustra i szyby,
mięso i ryby.

Nie wrzucamy















butelek po olejach spożywczych,
Jeśli zbiórka szkła prowadzona
samochodowych, smarach,
jest
styropianu, gumy,
w systemie workowym,
puszek po farbach,
stłuczkę szklaną należy
baterii, sprzętu AGD,
wrzucać do czarnego,
opakowań po aerozolach, lekach,
ciemnoszarego lub
opakowań po środkach
metalicznego pojemnika.
chwastobójczych
i owadobójczych,
tłustego i zabrudzonego papieru (np.
papierowych opakowań po maśle,
margarynie, twarogu),
kalki, papieru termicznego i
faksowego,
tapet,
odpadów higienicznych (np. wacików,
podpasek, pieluch),
papierowych ręczników,
zanieczyszczonych (np. farbami,
smarami) ubrań, ręczników,
ściereczek i szmatek.

Na zabudowie wielorodzinnej do
pojemnika czarnego wrzucamy
również resztki kuchenne
i inne bioodpady.

Uwaga : Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska z dnia 27 maja 2013 r. nie ma konieczności mycia opakowań po żywności,
wystarczy aby były opróżnione z zawartości.

