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Jak segregować odpady powstające w gospodarstwach domowych?
PAPIER, PLASTIK, METAL i OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
Co wrzucamy?

Czego nie wrzucamy?

W czym?

gazety, reklamy, czasopisma, katalogi,
nieużyteczne książki, zeszyty, kartki, torebki
papierowe, tekturę i kartony, kartony po
napojach, mleku, kefirze i maślance, puste
puszki po napojach i konserwach, zgniecione i
puste butelki po napojach kubki po jogurtach,
koszyki po owocach, butelki i pojemniki po
kosmetykach i chemii gospodarczej torebki
foliowe, worki, reklamówki plastikowe,
opakowania po żywności

zabrudzonego i tłustego papieru,
zabawek,
papieru termicznego i faksowego,
tapet, worków po cemencie, klejach,
butelek i pojemników z zawartością,
opakowań po środkach medycznych,
farbach, lakierach,
tworzyw piankowych i styropianu,

W pojemniku lub worku
koloru żółtego

SZKŁO
Co wrzucamy?
puste szklane butelki po napojach
i szklane opakowania po żywności,
szklane butelki po napojach alkoholowych,
słoiki bez nakrętek, zacisków i uszczelek,
szklane opakowania po kosmetykach

Czego nie wrzucamy?
szkła żaroodpornego,
żarówek i świetlówek,
ceramiki i porcelany,
szklanych opakowań po lekarstwach
szkła gospodarczego (misek szklanych, szklanek,
talerzy)

W czym?
W pojemniku lub worku
koloru zielonego

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
Co wrzucamy?
obierki owoców i warzyw,
skorupki jaj,
fusy po kawie i herbacie,
liście, trawa

Czego nie wrzucamy?
resztek mięs, wędlin, ryb, kości,
piasku, kamieni, zanieczyszczonej ziemi,
piasku z kuwet dla kota,
odchodów zwierzęcych,
bardzo tłustych i solonych resztek jedzenia

W czym?
W pojemniku lub worku
koloru brązowego

POPIOŁY
Co wrzucamy?
zimne popioły i żużle z palenisk domowych

Czego nie wrzucamy?
gorących popiołów, żaru, drewna

W czym?
w pojemniku metalowym

ODPADY ZMIESZANE
Co wrzucamy?
Odpady pozostałe po segregacji
np.: odpady higieniczne, porcelanę, kryształy,
lustra, zanieczyszczone papiery i tektury,
zanieczyszczone folie, butelki po olejach
spożywczych, tłuste opakowania po maśle i
smalcu, resztki mięs, wędlin, ryb i kości;
(poza odpadami niebezpiecznymi!)

Czego nie wrzucamy?
Odpadów niebezpiecznych
dla środowiska, np..:
odpady medyczne i przeterminowane leki,
strzykawki,
opakowania po środkach chemicznych,
opakowania po farbach i lakierach,
sprzęt RTV i AGD, świetlówki i żarówki,
zużyte baterie i akumulatory,
- popiołów
- wszystkich frakcji odpadów wymienionych wyżej
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W czym?
pojemniku dowolnego
koloru
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JAK PRZYGOTOWAĆ SUROWCE WTÓRNE???
KARTON

spłaszczyć

PUSZKA ALUMINIOWA

opróżnić i zgnieść

PUSZKA METALOWA

opróżnić

OPAKOWANIA KARTONOWE
PO SOKACH, MLEKU, MAŚLANCE

kartonik spłaszczyć ( nie jest
konieczne
zdejmowanie plastikowych
zakrętek)

SZKLANE BUTELKI,

zdjąć zakrętkę i opróżnić,

SŁOIKI

nie tłuc

BUTELKI PLASTIKOWE

opróżnić i zgnieść

PET PO NAPOJACH

BUTELKI PLASTIKOWE

użyć zawartość do końca i zgnieść

PO KOSMETYKACH I CHEMII GOSP.
ODPADY ZIELONE

UBRANIA, SPRZĘT
ELEKTRYCZNY
BATERIE, SPRZĘT RTV,
AGD

usunąć kamienie i ziemię,

nie wymaga specjalnych przygotowań

oderwać okładkę powleczoną tworzywem
sztucznym lub materiałem
W TWARDYCH OKŁADKACH
skóropodobnym
TERMINARZE
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