„ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH”
PAPIER (gromadzimy w worku koloru niebieskiego z napisem „PAPIER”)
Wrzucamy:
 opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
 katalogi, ulotki, prospekty,
 gazety i czasopisma,
 papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 zeszyty i książki,
 papier pakowy,
 torby i worki papierowe
Nie wrzucamy:
 ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 kartonów po mleku i napojach,
 papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 tapet, ubrań,
 pieluch jednorazowych i podpasek,
 zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

SZKŁO (gromadzimy w worku koloru zielonego z napisem „SZKŁO”)
Wrzucamy:
 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)
Nie wrzucamy:
 ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
 szkła okularowego, szkła żaroodpornego,
 zniczy z zawartością wosku,
 żarówek i świetlówek,
 reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 luster, szyb okiennych i zbrojonych,
 monitorów i lamp telewizyjnych,
 termometrów i strzykawek

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (gromadzimy w worku koloru żółtego z napisem „METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE”)
Wrzucamy:
 odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np.
szamponach, paście do zębów) itp.,
 plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach,
 folię aluminiową, metale kolorowe,
 nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików,
 zabawki z tworzywa sztucznego
Nie wrzucamy:
 butelek i pojemników z zawartością,
 opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 opakowań po olejach silnikowych,
 części samochodowych,
 zużytych baterii i akumulatorów,
 puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (gromadzimy w pojemniku lub worku koloru
brązowego z napisem „BIO”)
Wrzucamy:
 odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 torebki i fusy po herbacie i kawie,
 resztki jedzenia
Nie wrzucamy:
 kości zwierząt,
 odchodów zwierząt,
 zanieczyszczonych trocin po zwierzętach,
 popiołu z węgla kamiennego,
 drewna impregnowanego,
 pieluch jednorazowych i podpasek,
 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

POZOSTAŁE ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE (gromadzimy w pojemniku lub worku
koloru czarnego)
Wrzucamy:
wszystkie odpady, które pozostały po wysegregowaniu odpadów papieru, szkła, metali
i tworzyw sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, odzieży
i tekstyliów oraz popiołu
Nie wrzucamy:
 odpadów niebezpiecznych (np. baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia),
 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 odpadów wielkogabarytowych,
 odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 zużytych opon,
 odzieży i tekstyliów
ODPADY ZIELONE - skoszona trawa, liście, spady owoców, kwiaty, pocięte gałęzie drzew i krzewów.
Pamiętajmy, aby podsuszyć trawę przed spakowaniem jej do worka, a worek zawiązać dopiero przed wywozem. Trawa
nie zgnije i będzie nadawać się na kompost.
WAŻNE: Właściciele nieruchomości, którzy posiadają przydomowy kompostownik zobowiązani są odpady
ulegające biodegradacji oraz odpady zielone zagospodarowywać na terenie nieruchomości na której powstały.
ODZIEŻ I TEKSTYLIA - ubrania, czapki, szaliki, torebki, paski, obuwie, pościel, kołdry i poduszki.
POPIÓŁ - popiół z palenisk domowych.
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY - zepsute i niepotrzebne urządzenia, podłączane do
gniazdka elektrycznego lub zasilane bateriami czy akumulatorkami, m. in. lodówki, pralki, odkurzacze, grzejniki,
lampy, telefony stacjonarne i komórkowe, kalkulatory, zegarki na baterie i zegary zasilane elektrycznie, odtwarzacze
mp3, CD i DVD, żelazka, gofrownice, tostery, miksery, mikrofalówki, elektryczne podgrzewacze wody, telewizory,
komputery, konsole i gry komputerowe, drukarki, klawiatury i myszki komputerowe, elektryczne i elektroniczne
zabawki, czujniki dymu, wentylatory, klimatyzatory, panele fotowoltaiczne.
WIELKOGABARYTY I ODPADY NIEBEZPIECZNE - stoły, meble, krzesła i fotele, szafy, komody, tapczany
i łóżka, materace i dywany, muszle toaletowe i spłuczki, wanny, umywalki, panele podłogowe, rowery, wózki
dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.), przeterminowane leki,
zużyte baterie i akumulatory.
ZUŻYTE OPONY - zużyte opony z samochodów osobowych oraz maszyn rolniczych powstałych w gospodarstwie
domowym.
Termin i częstotliwość odbioru odpadów określone są w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej lub w Urzędzie Gminy Chmielnik, pok. 37, tel. 17 23 04 048

