Metale i tworzywa sztuczne

Pojemnik/worek: ŻÓŁTY

Pamiętaj:
 Wyrzuć puste opakowania
 Mocno zgnieć butelkę, puszkę, karton
 Odkręcaj butelki

Wyrzucamy:













Odkręcone nie zgniecione plastikowe butelki po napojach
Nakrętki (o ile nie zbieramy ich w ramach akcji dobroczynnych)
Plastikowe opakowania po produktach spożywczych
Opakowania wielomatriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
Opakowania po środkach czystości (np. proszkach do
kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
Plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie
Aluminiowe puszki po napojach i sokach
Puszki po konserwach
Folia aluminiowa
Metale kolorowe
Kapsle, zakrętki od słoików

prania),

Nie wyrzucamy:






Butelek i pojemników z zawartością
Plastikowych zabawek (->PSZOK)
Opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych (->PSZOK/apteki)
Opakowań po olejach silnikowych (PSZOK, punkt mechaniki pojazdowej,
stacja tankowania pojazdów, tzn. w miejscu zakupu oleju możemy oddać
stare opakowanie)
 Zużytych baterii i akumulatorów (->PSZOK)
 Puszek i pojemników po farbach i lakierach (->PSZOK)
 Zużytego sprzętu elektronicznego i AGD (->PSZOK/sklepy z elektroniką
przy zakupie nowego oddajemy stary)

Papier
Pojemnik/worek: Niebieski

Pamiętaj:
 Usuń zszywki i inne metale
 Usuń plastikowe części opakowań
 Złóż karton i tekturę

Wyrzucamy:









Opakowania z papieru, karton, tektura (także falista)
Katalogi, ulotki, prospekty
Gazety i czasopisma
Papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
Zeszyty, książki
Papier pakowy
Torby i worki papierowe

Nie wyrzucamy:

 Ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych (->odpady
zmieszane)
 papieru lakierowanego i powlekanego folią (-> odpady zmieszane)
 Papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego (-> odpady zmieszane)
 Kartonów po mleku i napojach (-> metale i tworzywa sztuczne)
 Papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach
budowlanych (->opady zmieszane – w ilościach wskazujących na
samodzielny remont lub nawożenie ogrodowe. Nie dotyczy to firm
remontowych oraz gospodarstw rolnych )
 Pieluch jednorazowych i podpasek
 Zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych (-> zmieszane)
 Ubrań (-> PSZOK)

Szkło
Pojemnik/worek: Zielony

Pamiętaj:
 Wyrzuć puste opakowania
 Usuń nakrętki
 Usuń metalowe lub plastikowe części

Wyrzucamy:

 butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym po napojach alkoholowych i
olejach roślinnych)
 szklane opakowania po kosmetykach
Nie wyrzucamy:

 Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów (->PSZOK, pojedyncze
sztuki ->odpady zmieszane)
 Szkła okularowego (-> odpady zmieszane)
 Szkła żaroodpornego (-> odpady zmieszane, PSZOK)
 Zniczy z zawartością wosku
 Żarówek i świetlówek (->PSZOK)
 Reflektorów (->PSZOK)
 Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych (->PSZOK)
 Luster (->PSZOK)
 Szyb okiennych (->PSZOK)
 Monitorów i lamp telewizyjnych (->PSZOK)
 Termometrów i strzykawek (->PSZOK)

Bioodpady
Pojemnik/worek: Brązowy
Pamiętaj:

 Powstające w gospodarstwach domowych odpady
ulęgające biodegradacji powinny być w pierwszej
kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we
własnym zakresie poprzez kompostowanie w
przydomowych kompostownikach w zabudowie
jednorodzinnej, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla
otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko
 Odpady kuchenne i odpady zielone mogą być
zbierane łącznie lub oddzielnie. Niemieszczące się w
koszu lub worku odpady zielone w postaci gałęzi drzew lub krzewów oraz
innych pozostałości roślinnych powinny być przygotowane do odbioru w
związanych pakietach o długości max 1,5 m i wadze max 25 kg.
 Bioodpady/odpady kuchenne rzucamy bezpośrednio do brązowego worka na
bioodpady
Wyrzucamy:








Odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
Gałęzie drzew i krzewów
Skoszoną trawę, liście, kwiaty
Trociny i korę drzew
Niezaimpregnowane drewno
Resztki jedzenia

Nie wyrzucamy:











Kości zwierząt (-> odpady zmieszane)
Oleju jadalnego (-> odpady zmieszane)
Odchodów zwierząt (-> odpady zmieszane)
Popiołu z węgla kamiennego (-> popiół)
Leków (-PSZOK)
Drewna impregnowanego (-> PSZOK)
Płyt wiórowych i pilśniowych MDF (-> PSZOK)
Ziemi i kamieni
Innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Odpady zmieszane
Pojemnik/worek: Czarny

Pamiętaj:
 Do pojemnika na odpady zmieszane należy

wrzucić wszystko to czego nie można odzyskać w procesie recyklingu z
wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
Wyrzucamy:






Ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne
Kości, resztki mięsa
Pieluchy jednorazowe i inne materiały higieniczne
Szkło żaroodporne

Nie wyrzucamy:

Zużytych baterii i akumulatorów (-> PSZOK, punkt zbiórki akumulatorów)
Przeterminowanych lekarstw (-> PSZOK)
Zużytych świetlówek, żarówek (-> PSZOK)
Odpadów po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin) (->
PSZOK/sklepy sprzedające środki ochrony roślin)
 Zażytego sprzętu RTV i AGD (-> PSZOK)





Zasady skutecznego kompostowania
 Kompostownik postaw w zacienionym miejscu – unikniesz przesuszenia
 Na początek możesz wysypać gotowy kompost lub ziemię zakupioną w

sklepie









Dorzucaj kolejne odpadki organiczne pozostałe z domu i ogrodu
Kolejne warstwy przysyp żyzną ziemią
Pamiętaj o mieszaniu kompostu
Przykryj kompostownik warstwą liści lub workiem jutowym, aby zachował
ciepło lub i wilgoć
Pilnuj wilgotności kompostownika – suchy zroś wodą
Unikaj przelania, bo może to doprowadzić do gnicia i brzydkiego zapachu
Przelany kompost wymieszaj i przełóż niezadrukowanymi kartkami papieru lub
opakowaniami po jajkach
Kompostownik założony wniosą to żyzna ziemia do jesiennego ogródka

Źródło: https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy

