WOREK NIEBIESKI

PAPIER
MAKULATURA

Wrzucamy:
• gazety, czasopisma,
• ulotki, katalogi,
• zeszyty i książki – bez plastikowych
okładek,
• kartony, tekturę,
• papier szkolny, biurowy,
• torby i worki papierowe,
UWAGA: Kartony po mleku i
napojach wrzucamy do worka
żółtego.

Nie wrzucamy:
• zabrudzonego
i
zatłuszczonego papieru np. po
maśle,
• papieru przebitkowego
(faktury, rachunki),
• pieluch jednorazowych,
wykorzystanych środków
higieny osobistej,
• tapet, serwetek,
ręczników papierowych.
ODPADY TE NALEŻY
WRZUCAĆ DO POJEMNIKA
NA ODPADY ZMIESZANE

WOREK ZIELONY

SZKŁO

Wrzucamy kolorowe:
• szklane butelki i słoiki po
napojach i żywności,
• butelki po napojach
alkoholowych,
• szklane opakowania po
kosmetykach,
UWAGA:
Nakrętki,
kapsle
zakrętki i zatyczki od szklanych
pojemników
wrzucamy
do worka żółtego.

Nie wrzucamy:
• szkła stołowego i żaroodpornego,
• kryształów, ceramiki, porcelany i
fajansu,
• luster, szyb i szkła okiennego,
• żarówek, świetlówek, lamp i
reflektorów,
• termometrów, izolatorów, szkła
okularowego,
• doniczek,
• ekranów i lamp telewizyjnych,
SĄ TO ODPADY PROBLEMOWE,
OBJĘTE OSOBNĄ ZBIÓRKĄ

WOREK ŻÓŁTY
TWORZYWA SZTUCZNE,
METALE, OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
Wrzucamy:
• puszki metalowe i aluminiowe, np.
po napojach i konserwach,
• drobny złom żelazny i metale kolorowe,
• metalowe kapsle i nakrętki,
• butelki PET po napojach (ZGNIECIONE),
• plastikowe opakowania po kosmetykach i
środkach czystości np. po płynach do mycia,
szamponach, kremach, itp.,
• plastikowe opakowania po żywności, np. po
serkach, jogurtach i margarynie,
• plastikowe nakrętki i zakrętki,
• wytworzone z tworzyw sztucznych torebki,
worki, reklamówki, koszyczki po owocach,
czystą folię,
• opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po sokach czy mleku),

Nie wrzucamy:
• użytych naczyń jednorazowych oraz
jednorazowych maszynek do golenia
(należy wrzucać do pojemnika na odpady
zmieszane),
• ODPADÓW PROBLEMOWYCH, OBJĘTYCH
OSOBNĄ ZBIÓRKĄ, np.: pojemników i
puszek po farbach i lakierach,
opakowań i butelek po olejach i
smarach, opakowań po środkach
owadobójczych i chwastobójczych,
wkładów do zniczy i sztucznych
kwiatów, styropianu i tworzyw
piankowych, pojemników po
aerozolach, tworzyw sztucznych
pochodzenia medycznego.

WOREK BRĄZOWY

ODPADY
ZIELONE

Wrzucamy:
• skoszoną trawę
• liście, chwasty
• drobne gałązki
• zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe,
• odpadki warzywne i owocowe

(w tym obierki itp.)

Nie wrzucamy:
• kości,
• odpadów pochodzących od zwierząt
domowych.
ODPADY TE NALEŻY
WRZUCAĆ DO POJEMNIKA
NA ODPADY ZMIESZANE

UWAGA: Opakowania typu: słoiki, butelki, puszki, kartoniki, itp. powinny być dokładnie opróżnione.

