ZASADY SEGREGACJI – !!!WAŻNE!!! – PRZECZYTAJ I STOSUJ
CO MOŻNA WRZUCAĆ










CZEGO NIE MOŻNA WRZUCAĆ









Butelki po napojach (bez nakrętek i zgniecione)
plastikowe nakrętki
plastikowe opakowania po produktach spożywczych
opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania),kosmetykach (np. szamponach)
opakowania wielomateriałowe – np. kartony po mleku
plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
puszki po napojach i konserwach, folię aluminiową, złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle, zakrętki od słoików
styropian opakowaniowy (np. kubeczki, tacki)
zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

CO MOŻNA WRZUCAĆ









CZEGO NIE MOŻNA WRZUCAĆ










gazety, czasopisma, prospekty;
katalogi i ulotki;
książki i zeszyty;
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
worki papierowe;
opakowania papierowe i tekturowe;
tektura i kartony;
ścinki drukarskie;

CO MOŻNA WRZUCAĆ




















Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych)
szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych
kilku surowców)







sofy, szafy, dywany,;
wózki dziecięce,
materace, pierzyny,
rowery,
duże zabawki

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

CZEGO NIE MOŻNA WRZUCAĆ

Odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
gałęzie drzew i krzewów
skoszona trawę, liście, kwiaty
trociny i korę drzew
resztki jedzenia

CO MOŻNA WYSTAWIAĆ

papier mocno zabrudzony lub zatłuszczony
papier lakierowany i powleczony folią
kortonów po mleku i napojach
pieluch jednorazowych(pampersów) i podpasek
ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
tapet
ubrań

CZEGO NIE MOŻNA WRZUCAĆ

CO MOŻNA WRZUCAĆ


butelek i pojemników z zawartością
opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych ( np. podpaski, podkłady, pampersy)
opakowań po olejach silnikowych
części samochodowych
zużytych baterii i akumulatorów
puszek i pojemników po farbach i lakierach
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
styropian budowlany










Odpady
wielko
gabarytowe
2 x w roku

Kości zwierząt
odchodów zwierząt
popiołu węgla kamiennego
leków
drewna impregnowanego
płyt wiórowych i MDF
ziemi i kamieni
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

CO NIE JEST GABARYTEM

części budowlane i sanitarne (deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, wanny, umywalki, muszle
toaletowe i spłuczki, grzejniki, płyty, rolety, części samochodowe, motorowery, kosiarki, odpady ogrodowe,
worki na śmieci i kartony z odpadami domowymi.
UWAGA – części których nie mogą podnieść 2 osoby (więcej niż 50 kg pojedyncza część) nie będą wywożone jako
odpady wielkogabarytowe


Poza tymi terminami GABARYTY oraz RTV i AGD we własnym zakresie można wywozić na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy Oczyszczalni
ścieków ul. Żeromskiego 11, Sztumskie Pole, Od poniedziałku do piątku 8-16 oraz w sobotę 8-14 Nr tel 508 – 065 – 183

