WOREK NIEBIESKI - PAPIER
WOREK ŻÓŁTY – METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE

 WRZUCAMY:
-

opakowania z papieru, kartony, tekturę (także falistą),
katalogi, ulotki, prospekty,
gazety i czasopisma,
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
zeszyty i książki,
papier pakowy,
torby i worki papierowe

X NIE WRZUCAMY:
-

ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych,
papieru lakierowego i powleczonego folią,
kartonów po mleku i napojach,
papierowych worków po nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych,
tapet,
zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru,
pieluch.

WOREK ZIELONY - SZKŁO
 WRZUCAMY:
-

butelki i słoiki po napojach i żywności,
szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są
wykonane z trwale połączonych kilku surowców),

X NIE WRZUCAMY:
-

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
szkła okularowego, szkła żaroodpornego,
zniczy z zawartością wosku,
żarówek i świetlówek,
reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach,
olejach silnikowych,
luster, szyb okiennych i zbrojonych,
monitorów i lamp telewizyjnych,
termometrów i strzykawek.

WOREK BRĄZOWY - BIO
 WRZUCAMY:
-

odpady warzywne i owocowe,
trawę, liście, kwiaty,
resztki jedzenia,

X NIE WRZUCAMY:
-

kości zwierząt i surowego mięsa,
odchodów zwierząt i materiałów nimi zanieczyszczonych,
popiołu,
drewna impregnowanego.

 WRZUCAMY:
-

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki,
nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików,
plastikowe opakowania po produktach
spożywczych,
opakowania wielomateriałowe (np. kartony po
mleku i sokach),
opakowania po środkach czystości (np. proszkach
do prania), kosmetykach (np. szamponach,
paście do zębów) itp.,
plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki
po konserwach,

-

X

NIE WRZUCAMY:

-

butelek i pojemników z zawartością,
opakowań po lekach i zużytych art. medycznych,
opakowań po olejach silnikowych,
części samochodowych,
zużytych baterii i akumulatorów,
- puszek i pojemników po farbach i lakierach,
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

WOREK CZARNY – POZOSTAŁE ZMIESZANE
ODPADY KOMUNALNE
 WRZUCAMY:
-

pieluchy, podpaski, pampersy i inne art.
higieniczne, worki z odkurzacza, opakowania po
aerozolach
zabrudzony, tłusty papier,
zużyta odzież i obuwie,
worki po cemencie, klejach, zaprawach, tapety,
szkło stołowe, porcelana, ceramika, znicze,
szkło żaroodporne, szkło okularowe, lustra,
popiół,
inne odpady nieprzydzielone do pozostałych
worków

X NIE WRZUCAMY:
-

odpadów niebezpiecznych (np. baterie i
akumulatory, przeterminowane leki,
chemikalia),
- zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego,
- odpadów wielkogabarytowych,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
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- zużytych opon.
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