Jak segregować odpady?
Odpady papieru i
tektury
 gazety i czasopisma
niezafoliowane,
 katalogi,
 papier szkolny
i biurowy,
 książki,
 zeszyty,
 papier pakowy,
 papierowe torby,
 pudełka tekturowe,
 notesy,
 brystol,
 bloki rysunkowe
i techniczne,
 worki papierowe

Nie należy wrzucać
papierów zamoczonych,
wilgotnych i zatłuszczonych
oraz chusteczek i ręczników
nawilżających.

Odpady opakowaniowe z
tworzyw sztucznych i
metali
 plastikowe butelki
po napojach,
 plastikowe zakrętki,
 opakowania po chemii
gospodarczej np.
po płynach do mycia naczyń,
płynach do płukania itp.,
kosmetykach, szamponach,
proszkach
 foliowe reklamówki i
woreczki
 plastikowe koszyczki
po owocach
 styropian opakowaniowy (nie
budowlany!)
 opakowania po jogurtach
 metalowe puszki po
napojach, sokach,
 konserwy,
 opakowania po aerozolach,
 metalowe kapsle
i zakrętki po słoikach
 folia aluminiowa
 kartony po mleku
i napojach tzw. TetraPak
 plastikowe doniczki,
 miski, wiaderka
i miednice plastikowe

Opakowania muszą być
całkowicie opróżnione z
zawartości i nie zamoczone.

Odpady ze szkła
opakowaniowego
 szklane butelki, słoiki
i gąsiory (bez nakrętek),
 szklane opakowania po
kosmetykach,
 szklane wazony (nie ze
szkła kryształowego!)

Opakowania szklane
muszą być całkowicie
opróżnione z zawartości i
bez nakrętek.

Odpady biodegradowalne
Kuchenne
Zielone
 zepsute warzywa
i owoce,
 obierki z owoców i
warzyw,
 fusy z kawy
i herbaty wraz z
filtrami saszetkami i
filtrami do ich
parzenia,
 drewniane
opakowania
(np. łubianki po
owocach),
 przeterminowana
żywność nabiałowa i
pieczywo bez wędlin
innych produktów
mięsnych (bez
opakowania np.
serki, sery, jogurty),
 skorupki jajek

Należy je zbierać
luzem i luźne
umieszczać w
odpowiednich
pojemnikach lub
wyłącznie w workach
biodegradowalnych.










rośliny całe lub
ich części,
ziemia po
kwiatach,
kwiaty
doniczkowe,
skoszona trawa,
liście i gałęzie,
pociosane karpy,
trociny,
drobne elementy
z niemalowanego
i
nieimpregnowane
go drewna

Popioły
 żużle i popioły
z palenisk
domowych
i kotłów C.O.
opalanych
drewnem,
papierem, węglem i
innymi paliwami
dopuszczonymi do
obrotu handlowego

Niedopuszczalne są
popioły gorące
i/lub żarzące się.

Pozostałe odpady zbierane
selektywnie

Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK)

 ubrania,
 odpady higieniczne
(pampersy, kobiece artykuły
higieniczne, chusteczki
higieniczne),
 buty,
 różnego rodzaju tekstylia
(obrusy, firany, zasłony,
ręczniki, ścierki itp.),
 porcelana, ceramika
(np. talerze, doniczki, kubki),
 szkło kryształowe, szkło
kuchenne, lustra, szkło
hartowane,
 szkło okienne w ilościach
niepochodzących
z rozbiórek i remontów
obiektów budowlanych,
 kaganki z cmentarzy,
 jednorazowe maszynki
do golenia,
 papiery zafoliowane,
opakowania papierowe po
maśle, smalcu itp.,
 zawilgocony, zamoczony lub
zabrudzony papier (np.
olejem, tłuszczem, plasteliną),
 zepsute wędliny inne
produkty mięsne oraz resztki
niespożytych potraw,
 zabawki,
 zapełnione worki z
odkurzaczy,
 odchody zwierząt domowych,
 inne wyżej niewymienione z
wyjątkiem odpadów
niebezpiecznych zbieranych
przez PSZOK oraz odpadów
wchodzących w skład innych
frakcji selektywnie
zbieranych

 żarówki, świetlówki, lampy
fluorescencyjne,
 szkło okienne,
 przeterminowane i zbędne
leki oraz opakowania po
nich, środki niezbędne do
ich użycia np. strzykawki,
igły, wenflony,
 zużyte oleje i smary,
 resztki farb,
rozpuszczalników i
lakierów,
 chemikalia i opakowania
po nich,
 środki ochrony roślin,
nawozach i opakowania po
nich,
 odpady wielkogabarytowe
(meble, wyposażenie
wnętrz itp.),
 zużyte opony i dętki,
 zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny (AGD i
RTV),
 zużyte baterie i
akumulatory,
 gruzy z rozbiórek i
remontów, bez odpadów
zawierających azbest,
 elementy wyposażenia i
karoserii samochodowej,
 odpady niebezpieczne

Przedmioty te nie mogą
zawierać substancji płynnych.

