INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O SPOSOBIE SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY SULMIERZYCE

SZKŁO

PAPIER i MAKULATURA

(pojemnik oznaczony napisem „Szkło”)

(worek koloru niebieskiego )

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE

NIESEGREGOWANE

(pojemnik oznaczony napisem „Tworzywa sztuczne” )

Wrzucamy czyste szkło opakowaniowe tj.:
butelki i słoiki szklane po napojach i
żywności,
butelki po napojach alkoholowych,
szklane opakowania po kosmetykach.
Nie wrzucamy:
ceramiki, doniczek,
szkła stołowego – żaroodpornego,
żarówek i świetlówek,
szkła kryształowego,
reflektorów,
opakowań po lekach, olejach,
rozpuszczalnikach,
termometrów,
monitorów i lamp telewizyjnych,
szyb okiennych i zbrojonych,
szyb samochodowych,
luster i witraży,

-

Wrzucamy:
opakowania z papieru i tektury,
gazety i czasopisma,
papier szkolny i biurowy,
książki i zeszyty,
torebki papierowe, papier pakowy.
Nie wrzucamy:
ręczniczków papierowych,
zużytych chusteczek higienicznych,
pieluch jednorazowych,
opakowań po mleku i napojach,
paragonów,
worków po gipsie czy cemencie,
tapet,
zatłuszczonych jednorazowych,
opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych.

fajansu i porcelany.
Pamiętaj!

Pamiętaj!
Zaleca się wrzucać opakowania
opróżnione z produktów, bez zakrętek.
Staraj się nie tłuc szkła.

Zaleca się zgnieść opakowania
przed wrzuceniem ich do worka.
Wszystkie odpady wysegregowane
muszą być czyste.

Wrzucamy:
plastikowe butelki po napojach,
opakowania po chemii gospodarczej,
kosmetykach np. szamponach, proszkach,
płynach do mycia naczyń itp.,
opakowania po produktach spożywczych,
plastikowe zakrętki,
plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne
folie,
plastikowe koszyczki po owocach i innych
produktach,
folie aluminiową,
kartoniki po mleku i napojach wielomateriałowe odpady opakowaniowe,
puszki po napojach, sokach, puszki z konserw.
Nie wrzucamy:
opakowań po lekach, olejach,
rozpuszczalnikach
puszek po farbach
opakowań po dezodorantach i aerozolach
wykładzin
butelek i pojemników po olejach
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

-zmieszane odpady komunalne (pojemnik)
Wrzucamy odpady pozostałe po segregacji oraz:
pieluchy i podpaski,
watę i waciki,
zabrudzony i tłusty papier.
Nie wrzucamy:
odpadów niebezpiecznych min. baterii,
akumulatorów,
żarówek,
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego,
pojemników po tłuszczach, aerozolach,
odpadów medycznych,
popiołu,
bioodpadów.

Pamiętaj!

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed
ich wrzuceniem do worka. Zakrętki wrzucaj
osobno. Opakowania winny być opróżnione
z zawartości.

BIO

POPIÓŁ

(worek/pojemnik koloru brązowego, oznaczony napisem „Bio”)

(pojemnik oznaczony napisem „Popiół”)

Wrzucamy:
odpady kuchenne, spożywcze –stałe,
resztki żywności (obierki),
skorupki z jaj,
drobne gałęzie drzew i krzewów,
liście, kwiaty, skoszoną trawę,

Bioodpady można zagospodarować
we własnym przydomowym
kompostowniku, do czego zachęcamy.

Nie wrzucamy:
oleju jadalnego,
płynnych odpadów kuchennych
(mleko, zupy, zlewki, sosy itp.),
drewna impregnowanego,
płyt wiórowych i MDF,
leków,
odchodów zwierząt,
popiołu,
- ryb , kości, mięsa, wędlin.

Pamiętaj!
Niewłaściwa
segregacja
dyskwalifikuje
bioodpad do
kompostowania!

Prosi się mieszkańców aby w okresie zimowym wrzucać do pojemnika na BIO odpady w workach
biodegradowalnych w celu uniknięcia przymarzania odpadów do dna pojemnika.

Wrzucamy:
wystudzony popiół z palenisk.
Nie wrzucamy:
gorącego popiołu, gruzu, ziemi.

Prosi się mieszkańców o nie zalewanie popiołu wodą szczególnie
w okresie zimowym, gdyż może to spowodować uszkodzenie
pojemnika oraz uniemożliwić odbiór odpadu.

