
GOSPODARKA ODPADAMI W TWOIM DOMU CZYLI CO OTRZYMAMY W RAMACH
 PODSTAWOWEJ OPŁATY ZA SMIECI W NOWYM SYSTEMIE

,

T W O R Z Y W A  S Z T U C Z N E ,  M E T A L ,     
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE   
        
Wrzucamy: plastikowe butelki i opakowania po napojach, 
środkach czystości, środkach zmiękczających tkaniny, 
płynach do prania,środkach kosmetycznych, produktach 
spożywczych (np. opakowania z jogurtów, śmietany), 
metalowe puszki po żywności, napojach, karmie dla 
zwierząt oraz inne opakowania metalowe, opakowania 
tetrapack /wielomateriałowe (np. kartony po sokach, 
mleku), tworzywa sztuczne, itp.                      

ZALECA SIĘ! Oczyszczanie silnie zabrudzonych 
tworzyw i opakowań.               
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WOREK ŻÓŁTY

SZKŁO KOLOROWE I BIAŁE (CZYSTE)

Szklane butelki i opakowania po napojach i żywności, 
słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek), 
szklane opakowania po kosmetykach, inne 
opakowania szklane, itp.

WOREK ZIELONY  

PAPIER I TEKTURA + TEKSTYLIA

Gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, papier szkolny, 
biurowy, książki, torebki papierowe, tektura i kartony, 
opakowania z papieru powlekanego, ubrania itp.

WOREK NIEBIESKI

 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
        
Odpady pochodzenia biologicznego, które podlegają 
naturalnym procesom rozkładu, czyli biodegradacji. 
Zaliczamy do nich  odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji i odpady zielone, tj: skorupki jaj,  skorupki    
z orzechów, resztki owoców i warzyw, filtry do kawy            
i herbaty z zawartością, kwiaty i pozostałości roślin, liście, 
trawa, przycięte części drzew i krzewów, ręczniki 
papierowe,  itp.        
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WOREK BRĄZOWY WOREK CZARNY LUB POJEMNIK WOREK POMARAŃCZOWY
 

ODPADY NIEBEZPIECZNE  
               
Odpady niebezpieczne w tym m.in: baterie, akumulatorki, 
żarówki, świetlówki, opakowania po:  farbach, lakierach, 
rozpuszczalnikach,środkach do impregnacji drewna, 
środkach ochrony roślin i nawozach, pojemniki po 
aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, 

.

ODPADY POZOSTAŁE PO WYDZIELENIU    
       .
Worki z odkurzacza, sznurki i wstążki, artykuły 
higieniczne,waciki, lustra, szkło zbrojone, szkło płaskie, 
spodki, ceramika, popiół z węgla i koksu, niedopałki 
papierosów, zmiotki (śmieci), pieluchy jednorazowe, 
styropian (małe ilości), worki, brudne folie, reklamówki 
jednorazowe, opakowania po mrożonkach, kości,
buty itp.                        .


	Strona 1

