JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

TWORZYWA SZTUCZNE
PRZED WRZUCENIEM OPAKOWANIE NALEŻY OPRÓŻNIĆ
I ZGNIEŚĆ!

PAPIER
NALEŻY GO CHRONIĆ PRZED ZAMOCZENIEM!

WRZUCAMY:
- tworzywa termoplastyczne,
- opakowania po środkach z chemii gospodarczej, kosmetykach
(np. po szamponie, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
- folie, reklamówki i torebki z tworzyw sztucznych,
- kubki po produktach spożywczych (np. po jogurtach),
- butelki z tworzyw sztucznych po napojach i wodzie,
- pojemniki po artykułach sypkich,
- artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych
(np. miski, wiaderka, kosze, koszyki po owocach).

WRZUCAMY:
- gazety, książki, katalogi, zeszyty,
- papierowe torby i worki,
- papier szkolny i biurowy,
- kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania,
- prospekty, foldery, czasopisma, magazyny, ulotki.
NIE WRZUCAMY:
- kartonów i tektury pokrytych folią aluminiową (np. opakowań
wielomateriałowych po mleku czy napojach),
- kalki, papieru termicznego i faksowego,
- tapet, worków po cemencie i kleju,
- odpadów higienicznych (np. wacików, pieluch),
- tłustego i zabrudzonego papieru (np. papieru po margarynie),
- zagrzybionego i mokrego papieru.

SZKŁO
PRZED WRZUCENIEM SZKŁO NALEŻY OPRÓŻNIĆ! BUTELKI
NALEŻY WYRZUCAMY BEZ NAKRĘTEK, KAPSLI I KORKÓW!
WRZUCAMY:
- opakowania ze szkła np. butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
butelki po napojach alkoholowych, opakowania po kosmetykach,
- wazony, pojemniki szklane,
- stłuczkę szklaną (białą i kolorową).
NIE WRZUCAMY:
- porcelany i ceramiki, fajansu,
- żarówek, reflektorów, jarzeniówek,
- lamp: fluorescencyjnych, rtęciowych, neonowych,
- szkła: okiennego, arko, okularowego, żaroodpornego, zbrojonego,
- ekranów i lamp telewizyjnych,
- luster,
- szyb samochodowych,

DOPUSZCZA SIĘ WRZUCANIE:
- kartoników po mleku, napojach, sokach – tzw. wielomateriałowych
odpadów opakowaniowych.
Opakowań tych będzie można pozbywać się także
w punktach zbiórki, które pojawią się na terenie miasta.
NIE WRZUCAMY:
- zużytych akumulatorów i baterii,
- opakowań po smarach, olejach, żywicach, klejach, środkach
chwastobójczych i owadobójczych,
- gumy i silikonu,
- ram okiennych, styropianu, cerat i wykładzin podłogowych.

ZŁOM
PRZED WRZUCENIEM METAL NALEŻY OPRÓŻNIĆ I ZGNIEŚĆ!
WRZUCAMY:
- puszki po napojach, konserwach, inne opakowania
z aluminium i żelaza,
- folię aluminiową, drobny złom żelazny, drobny
złom metali kolorowych.
NIE WRZUCAMY:
- puszek po farbach i lakierach, pojemników po aerozolach - jeśli
nie mają oznaczenia, że nadają się do recyklingu,
- produktów wykonanych z połączenia metali z innymi materiałami,
- zużytych akumulatorów i baterii, sprzętu AGD.

ODPADY ZIELONE:
WRZUCAMY:
- liście, trawę, plewy, chwasty, drobne gałązki, kwiaty, łodygi,
- części roślin pochodzące z przydomowych ogrodów i sadów.
NIE WRZUCAMY:
- resztek z posiłków oraz innych odpadów kuchennych,
- dużych gałęzi i pniaków oraz innych kawałków drewna.

ODPADY POREMONTOWE
-

gruz remontowy, gruz ceglany, ceramiczny i betonowy,
elementy ceramiki (płytki, armatura sanitarna),
instalacje metalowe (przewody wodociągowe i kanalizacyjne),
odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych (futryny, drzwi,
okna, posadzki, boazeria).

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
ODPADY NIEBEZPIECZNE
Zaliczamy do nich odpady, które zawierają w swoim składzie
substancje niebezpieczne (np. toksyczne, palne, wybuchowe,
biologicznie czynne), w tym:
- resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji
i ochrony drewna oraz opakowania po nich,
- rozpuszczalniki, środki żrące, substancje do wywabiania plam
i opakowania po nich,
- pozostałości po domowych środkach do dezynsekcji, środki
ochrony roślin i opakowania po nich,
- lampy fluorescencyjne, żarówki energooszczędne, inne odpady
zawierające rtęć (np. świetlówki, termometry),
- baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery,
- przepracowane oleje,
- przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki.
Do tych odpadów mogą również należeć zużyte sprzęty
elektroniczne i elektryczne – opisane poniżej.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY
- zużyte urządzenia (duże i małe), które działały na prąd lub
baterie, m. in.: sprzęt teleinformatyczny (komputery,
monitory itd.), AGD (pralki, lodówki, kuchenki, żelazka,
suszarki itd.), RTV (telewizory, dvd itd.),
- telefony komórkowe, zabawki elektryczne, żarówki (wszystkie)
i inne sprzęty.

Zaliczamy do nich odpady, których nie zbieramy selektywnie, np.:
- popiół, odpady kuchenne (obierki, resztki pożywienia), zużyte tekstylia
i obuwie,
- styropian opakowaniowy, tradycyjne żarówki, zapalniczki, ceraty,
- pampersy, wkładki higieniczne i inne.

ZNAKI UMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH
POMOCNE W SEGREGOWANIU ODPADÓW
Znak aluminium (alu) oznacza, że produkt lub jego opakowanie
wykonany jest z aluminium.
Znak szklany oznacza, że to opakowanie szklane nadaje się do ponownego
wykorzystania.
Znak - dbaj o czystość (kosz na śmieci) oznacza, że opakowanie powinno
trafić do kosza na odpady, aby nie zanieczyszczało środowiska.
Znak - opakowanie biodegradowalne przeznaczony jest dla opakowań,
które rozkładają się podczas kompostowania i nie uwalniają
szkodliwych substancji.
Znak - opakowanie do ponownego wykorzystania oznacza, że po
wykorzystaniu produktu jego opakowanie nadaje się do ponownego
wykorzystania, co najmniej drugi raz - nie staje się odpadem.
Znak przydatności do recyklingu.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
- meble, dywany, opony i inne odpady o dużych rozmiarach.

Znak recyklingu (trzy strzałki) oznacza, że to opakowanie nadaje się do
ponownego wykorzystania, aby powstał z niego nowy produkt. Ten znak
pojawia się na opakowaniach papierowych, z tworzyw sztucznych
i z aluminium.

