Załącznik nr 1
Wykaz odpadów, które mogą być gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów oraz odpadów, których wyrzucanie
jest zabronione – zasady segregacji odpadów
POJEMNIK BIAŁY

POJEMNIK ZIELONY

SZKŁO BEZBARWNE
TU WRZUCAJ
• butelki, pojemniki, słoiki
ze szkła bezbarwnego
• bezbarwne, szklane
opakowania po
kosmetykach

SZKŁO KOLOROWE
TU WRZUCAJ
• butelki, pojemniki, słoiki
ze szkła brązowego
i zielonego
• kolorowe, szklane
opakowania po
kosmetykach

TU NIE WRZUCAJ
• szkła płaskiego (szyb okiennych i samochodowych,
szkła zbrojonego, luster)
• ceramiki, porcelany
• szklanek, kieliszków, naczyń żaroodpornych
• szklanych opakowań farmaceutycznych
i chemicznych z ich zawartością
• żarówek, lamp neonowych, reflektorów
• zakrętek, kapsli, korków
• ekranów i lamp telewizyjnych
• innych

PAMIĘTAJ
• ZDEJMIJ ZAKRĘTKĘ, KRĄŻEK Z SZYI LUB PRZYKRYWKĘ
• WYPŁUCZ
• NIE TŁUCZ SZKŁA!
PRODUKTY ZE SZKŁA NADAJĄ SIĘ DO RECYKLINGU W
100%

POJEMNIK ZÓŁTY

POJEMNIK CZERWONY

PLASTIK
METAL
TU WRZUCAJ
TU WRZUCAJ
• plastikowe butelki
• puszki po napojach
i pojemniki oznaczone
i konserwach
symbolami PET, HDPE, LDPE,
• drobny złom żelazny i
PE, PP
metale kolorowe
• plastikowe zakrętki
• kapsle
• plastikowe opakowania po
kosmetykach i środkach
czystości
• czyste plastikowe
opakowania po żywności
(np. kubki po jogurtach)
• plastikowe reklamówki
TU NIE WRZUCAJ
• opakowań i butelek po olejach spożywczych, silnikowych,
smarach i płynach chłodniczych
• opakowań po medykamentach, środkach chwasto- i
owadobójczych
• zabawek
• sprzętu AGD
• opakowań po aerozolach (np. opakowań po
dezodorantach, lakierach)
• puszek po farbach
• innych

PAMIĘTAJ
• USUŃ KOREK, PLASTIKOWY KRĄŻEK Z SZYJKI I NAKLEJKĘ (SĄ
WYKONANE Z INNEGO MATERIAŁU NIŻ BUTELKA)
• WYPŁUCZ
• ZGNIEĆ PRZED WYRZUCENIEM!
Odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych,
wielomateriałowe zbierane są do żółtych pojemników
oznakowanych napisem METALE, TWORZYWA SZTUCZNE.
By usprawnić procesy segregacji stosuje się często dwa
kontenery: żółty do segregacji plastiku i czerwony do
segregacji metalu.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

POJEMNIK BRĄZOWY

POJEMNIK SZARY LUB CZARNY

MOKRE „BIO”
TU WRZUCAJ
• odpady po owocach i
warzywach
• pozostałości po żywności, zepsutą
żywność
• filtry i fusy po kawie i herbacie,
obierki, skorupki po jajkach
• kwiaty i pozostałości roślin,
• stare pieczywo,
• zużyte kuchenne ręczniki
papierowe

ODPADY ZMIESZANE
TU WRZUCAJ
••pieluchy i inne artykuły higieniczne
••brudne worki, bądź inne opakowania po
artykułach spożywczych np. mięsie,
warzywach
• inne niesegregowane odpady
komunalne

POJEMNIK NIEBIESKI
PAPIER
TU WRZUCAJ
• gazety, czasopisma, katalogi, ulotki
• zeszyty, książki w miękkich okładkach
• papier szkolny, biurowy, pakowy
• torby i worki papierowe
• tektury i kartony

TU NIE WRZUCAJ
• zabrudzonego lub tłustego papieru
• worków po cemencie, wapnie
• kalek technicznych
i papierów przebitkowych (rachunki,
faktury)
• tektury powlekanej tworzywem
sztucznym np. kartonów po mleku
• papieru połączonego z innym
materiałem np. folią (koperty z
okienkiem)
• artykułów higienicznych
• innych
PAMIĘTAJ
• USUŃ ZSZYWKI, SPINACZE, METALOWE
CZĘŚCI!

TU NIE WRZUCAJ
płynnych np.: zlewek po

• odpadów

zupach
• ściętej trawy i gałęzi
• innych

TU NIE WRZUCAJ
• materiałów budowlanych i gruzu,
• popiołu i ziemi,
• innych, w szczególności
niebezpiecznych i wielkogabarytowych

30 KG PAPIERU WYPRODUKOWANEGO
Z MAKULATURY OSZCZĘDZA 1 DRZEWO!

ODPADY NIEBEZPIECZNE:

• zużyty sprzęt AGD,
• zużyte baterie, akumulatory
• sprzęt elektroniczny,
• resztki farb, lakierów
• meble,
• resztki środków do konserwacji i ochrony drewna, pestycydy oraz opakowania po nich
• stolarka budowlana,
• częściowo zużyte lub przeterminowane leki
• inne przedmioty o dużych rozmiarach należy gromadzić w specjalnie do tego celu dostosowanych pojemnikach
• przedmioty zawierające rtęć
wskazanych przez Administrację TBS lub dostarczać na własny koszt do PSZOK.
• i inne odbierane są przez specjalistyczne firmy
Każdy mieszkaniec może nieodpłatnie, w każdej ilości dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK): papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, opakowania po farbach i lakierach, zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy, zużyte opony.
Ponadto BATERIE można gromadzić osobno w odpowiednich pojemnikach rozstawionych na terenie gminy – w sklepach, szkołach, na stacjach paliw, klatkach schodowych. W aptekach wystawione są specjalne pojemniki, do których można
wrzucać PRZETERMINOWANE LEKI

