JAK SEGREGOWAĆ
ODPADY?
METALE I
TWORZYWA
SZTUCZNE

SZKŁO

PAPIER

POJEMNIK NA
NIESEGREGOWANE
(ZMIESZANE )
ODPADY
KOMUNALNE

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

 Zgniecione i puste plastikowe
butelki po napojach
 opakowania po chemii
gospodarczej,
 plastikowe zakrętki,
 torebki, worki i reklamówki
foliowe,
 kubki po jogurtach, kefirach,
śmietanie,
 puszki po napojach i
konserwach,
 drobny złom żelazny,
 metale kolorowe oraz kapsle,
 puste opakowania po
kosmetykach i środkach
czystości
 opakowania wielomateriałowe
(kartony po sokach, mleku itp.)

 opakowania z papieru lub
tektury,
 gazety i czasopisma,
 katalogi, prospekty, foldery,
 papier szkolny i biurowy,
 książki i zeszyty,
 torebki papierowe,,
 papier pakowy

Niezabrudzone i opróżnione
z zawartości:
 butelki szklane,
 słoiki szklane,
 opakowania szklane

Odpady powstałe w
gospodarstwie domowym po
wydzieleniu odpadów
przeznaczonych do segregacji tj.:
 worki z odkurzacza,
 sznurki,
 art. higieniczne, waciki,
pieluchy jednorazowe,
pieluchomajtki,
 zmiotki,
 ceramika, szkło zbrojone,
porcelana, lustra, szkło
okienne, itp.,
 wilgotny i zabrudzony papier
oraz folia
 styropian opakowaniowy
 tapety, worki po materiałach
budowlanych (np. cemencie,
klejach)

NIE WRZUCAMY:
 papieru powlekanego folią
i kalką,
 kartonów po mleku i napojach,
 worków po nawozach, cemencie
i innych materiałach
budowlanych,
 tapety

NIE WRZUCAMY:
szkła stołowego
fajansu, porcelany i ceramiki,
luster, szkła okiennego,
żarówek, lamp neonowych,
fluorescencyjnych i rtęciowych,
reflektorów, kineskopów,
 szkła żaroodpornego,
 doniczek,
 szyb samochodowych, itp.





NIE WRZUCAMY:
 butelek i napojów z
zawartością,
 butelek i pojemników po
olejach i smarach,
 opakowań po lekach,
 pojemników po wyrobach
garmażeryjnych,
 sprzętu AGD,
 zabawek,
 styropianu,
 opakowań po środkach
chwastobójczych i
owadobójczych, farbach
 baterii
 odpadów pochodzenia
medycznego,
 mokrych folii,
 metali łączonych z innymi
materiałami np. gumą itp.

NIE WRZUCAMY:

BIOODPADY
WRZUCAMY:
 rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
 liście
 ściętą trawę
 obierki z warzyw i owoców, skorupki jaj

NIE WRZUCAMY:

▪ kości zwierząt,
▪ mięsa i padliny zwierząt
▪ resztek żywności
▪ ziemi i kamieni
▪ płyt wiórowych i MDF

 Popiołu
 Odpadów podlegających
segregacji
Odpadów niebezpiecznych:
 lekarstw, baterii,
 akumulatorów,
 farb, lakierów,
 chemikaliów,
 środków chwastobójczych oraz
opakowań po nich,
 żarówek i świetlówek itp.

POPIÓŁ
WRZUCAMY:
 Wyłącznie popiół i
z palenisk domowych

żużel

NIE WRZUCAMY:
 Innych odpadów

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
Psary ul. Komunalna 8
Czynny w środy i soboty godz. 9.00-16.00

Pamiętaj!
Nie należy wrzucać gorącego
popiołu

Przez cały rok w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy mogą oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:

zielone i ogrodowe,

papier i tektura,

tworzywa sztuczne,

metale,

szkło,

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony,

wielkogabarytowe,

przeterminowane lekarstwa,

inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

