TWORZYWA
SZTUCZNE,
OPAKOWANIA Z
SZKŁO BEZBARWNE
METALU,
I KOLOROWE
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
, ODZIEŻ I TEKSTYLIA

PAPIER,
MAKULATURA I
TEKTURA

POZOSTAŁE

BIOODPADY
(KOMPOSTOWNIKI)

zabawki plastikowe nie
zawierające elementów
elektronicznych

bezbarwne i kolorowe
butelki szklane po
napojach i żywności

książki w miękkich
okładkach lub z
usuniętymi twardymi
okładkami

opakowania po
kosmetykach w
obierki z owoców i
aerozolach
warzyw
(dezodorant, lakier do
włosów)

opakowania typu PET,
HDPE, LDPE, PE, PP

bezbarwne i kolorowe
butelki po napojach
alkoholowych

reklamy, ulotki
niewoskowane

opakowania po
środkach czystości w
aerozolu

tekstylia z włókien
naturalnych

kubki do gorących napojów

bezbarwne i kolorowe
słoiki bez zakrętek

papier i tektura

pończochy

odpady ulegające
biodegradacji

serwetki

styropian
opakowaniowy

papier i tektura
niezadrukowana

karton

guma

oleje i tłuszcze jadalne

torebki na chipsy

bezbarwne i kolorowe
szklane opakowania po
kosmetykach
NIE WRZUCAMY:

opakowania plastikowe

szkła stołowego

bibuła

śmieci uliczne

trawa, liście

płyty CD
długopisy
żyłka wędkarska

fajansu
porcelany i ceramiki
luster

listy
papier do pisania
zeszyty

szkło stołowe
tampony, podpaski
patyczki higieniczne

popiół z kominka
trociny, kora drzew
masło, margaryna

konewki plastikowe

szkła okiennego

chusteczki higieniczne

wata

torebki po herbacie

pojemniki na śmieci

żarówek
lamp neonowych,
fluorescencyjnych i
rtęciowych

papierowe opakowania resztki tapet

reflektorów

papier toaletowy

izolatorów

tacki do pakowania mięsa

reklamówki i plastikowe
torby na zakupy
plastikowe koszyczki po
owocach
smoczki
kartony po mleku, sokach
plastikowe rury
wodociągowe
tworzywa sztuczne
plastikowe okna i parapety
folia spożywcza
nakrętki plastikowe do
butelek
puszki po: konserwach,
piwie, napojach, sokach

resztki materiałów
krawieckich

gleba i ziemia, w tym
kamienie

czasopisma i gazety

tubka po paście do
zębów
szkło okularowe

szkła żaroodpornego

mapy

resztki mięsa i ryb

doniczek

pudełka po zapałkach

odchody zwierzęce

szkła okularowego
ekranów i lamp
telewizyjnych

ścinki drukarskie

potłuczone szyby

smalec wytapiany ze
słoniny
tran
odzież z włókien
naturalnych
drobne gałęzie, reszki
roślin
resztki owoców i warzyw

papier samoprzylepny

niedopałki, tytoń

czerstwe pieczywo

szyb samochodowych

ręczniki papierowe

worek po cemencie

ściółka małych zwierząt
domowych

torebki papierowe

pampersy

fusy po kawie i herbacie

żwirek dla kotów

odpady kuchenne
ulegające biodegradacji

segregatory

przeterminowaną
żywność

szkło żaroodporne

resztki żywności

porcelana, fajans,
talerze

zawartość worka z
odkurzacza

katalogi i prospekty

NIE WRZUCAMY:

pojemniki na filmy do
aparatów fotograficznych

zabrudzonego i
tłustego papieru

szczoteczki do zębów

papieru z folią
papieru termicznego i
faksowego kartonów
po mleku i napojach

plastikowe wypełniacze do
poduszek

skorupki jaj

opakowania po jogurcie,
kefirze, margarynie

papieru przebitkowego
resztki świec
(rachunki, faktury)

plastikowe butelki

pieluch jednorazowych lustro
podpasek, artykułów i
papierów
artykuły higieniczne
higienicznych

plastikowe worki na odpady

NIE WRZUCAMY:
mięsa
popiołu z pieca
węglowego

folia wiskozowa (celofan)

worków po cemencie

pieluchy

celuloza, celuloid
wykładziny
silikon
ceraty

tapet

popiół węglowy
odchodów zwierzęcych
resztki gumowe
niedopałków papierosów
worki z odkurzaczy
wędlin
NIE WRZUCAMY:
Odpadów które
należy poddawać
segregacji oraz
odpadów
niebezpiecznych

kapsle, metalowe nakrętki

folia aluminiowa
tubki metalowe
folie metalowe
kartony TETRA PAK
drobny złom żelazny i
metale kolorowe
taśmy stalowe
armatura
rury metalowe, żeliwne
garnki
odzież i tekstylia
pokrywki ze słoików
odzież i tekstylia
NIE WRZUCAMY:
butelek i pojemników z
zawartością
butelek i pojemników po
olejach (spożywczych,
chłodniczych, silnikowych)
opakowań po lekach
butelek po płynach
chłodniczych
pojemników po wyrobach
garmażeryjnych
zabawek
sprzętu AGD
styropianu
opakowań po aerozolach
puszek po farbach
baterii

ryb i kości

