
JAK SEGREGOWAĆ ODPADY – MATERIAŁ INFORMACYJNY

1. Papier, tektura
● kartony, pudełka kartonowe,
● gazety, czasopisma, kolorowe magazyny, katalogi,
● gazetki reklamowe, papierowe ulotki, prospekty,
● zeszyty, stare książki,
● torebki papierowe, papier pakunkowy,
● tektura falista.

2. Szkło
● butelki szklane po napojach,
● słoiki po przetworach,
● szklane opakowania po kosmetykach.

3. Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
● butelki plastikowe po napojach, plastikowe nakrętki,
● butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
● kubki plastikowe po produktach spożywczych,
● folie opakunkowe, torebki foliowe,
● puszki po napojach, po konserwach,
● kapsle, metalowe zakrętki,
● drobny złom.
● opakowania wielomateriałowe po napojach, mleku (tzw. tetra paki).

4. Odpady ulegające biodegradacji
● obierki warzyw i owoców, resztki warzyw i owoców,
● resztki jedzenia natury roślinnej,
● drobne odpady ogrodowe, resztki kwiatków doniczkowych i ciętych, ziemia doniczkowa,
● niesegregowany papier,
● skoszona trawa, liście, gałęzie, trociny.

5. Odpady niebezpieczne
● baterie i akumulatory,
● resztki farb, tuszy, farb drukarskich, klejów, lepiszczy i żywic zawierających substancje niebezpieczne oraz
opakowania po nich,
● oleje mineralne i opakowania po nich,
● przeterminowane leki,
● detergenty zawierające substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich,
● lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
● opakowania po aerozolach (dezodoranty).

6. Odpady wielkogabarytowe
● meble,
● drzwi,
● okna,
● inne odpady komunalne, które powstają w gospodarstwie, a ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się
do pojemnika na pozostałe odpady.

Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych odbierany jest również zużyty sprzęt AGD i RTV oraz opony
(rowerowe, motorowe i do samochodów osobowych (do 3,5 t) do 4 sztuk).

7. Pozostałe odpady – czarny pojemnik (nie ujęte w selektywnej zbiórce – odpady zmieszane)
● naczynia ceramiczne, fajansowe, kryształowe, porcelanowe,
● stłuczone szkło płaskie,
● elementy drewniane,
● żużel, popioły,
● resztki mięsa, kości,
● papier mocno zabrudzony lub zatłuszczony,
● papier kopiujący, kalki,
● zużyte artykuły higieniczne,
● tekstylia,
● zmiotki,
● opakowania piankowe, styropianowe.
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