ZASADY OPTYMALNEJ SEGREGACJI ODPADÓW
KOMUNALNYC

WOREK NIEBIESKI

NALEŻY WRZUCAĆ:
gazety, czasopisma, książki,

NIE WOLNO WRZUCAĆ:
kartonów i tektury pokrytej folią

katalogi, zeszyty

aluminiową (opakowania typu

papierowe torby i worki

tetra pak po mleku, sokach itp.)

papier szkolny i biurowy
kartony i tekturę oraz zrobione
z nich opakowania

tekstylia, tkaniny, odzież

tłustego i zabrudzonego papieru
(papierowych opakowań po
maśle, margarynie, twarogu,
kartonów po mleku czy po
napojach itp.)
kalki, papieru termicznego
i faksowego
tapety
worków po cemencie, klejach,

Przed umieszczeniem

zaprawach i innych materiałach

odpadów w worku usuń

budowlanych

z nich zszywki, metalowe

odpadów higienicznych (waciki,

części i plastikowe

podpaski, pieluchy, podkłady

opakowania.

WOREK ŻÓTY

itp.)

NALEŻY WRZUCAĆ:

NIE WOLNO WRZUCAĆ:

puste butelki plastikowe po

butelek i opakowań po olejach

napojach (np. typu PET)

spożywczych, samochodowych,

butelki plastikowe

silnikowych, smarach,

i opakowania po kosmetykach

opakowań po płynach

i środkach czystości (np.

zapobiegających zamarzaniu itp.

szamponach, proszkach,

puszek po farbach, lakierach,

płynach do mycia naczyń itp.)

rozpuszczalnikach itp.

plastikowe opakowania po
produktach spożywczych (np.
po jogurtach, serkach,
kefirach, margarynach)
folia, worki, reklamówki

opakowań po aerozolach, lekach
specjalistycznych, strzykawek,
wenflonów i innych artykułów
medycznych
opakowań po środkach chwasto-

Przed umieszczeniem
odpadów usuń jeśli możesz
nakrętki, zgnieć butelki
plastikowe, puszki
aluminiowe, kartony
wielomateriałowe –
zaoszczędzisz w ten sposób
miejsce.
Dokładne mycie opakowań,
usuwanie etykiet i resztek
zamknięć nie jest
konieczne, ale pamiętaj!
opakowania bezwzględnie
powinny być pozbawione
zawartości.

z tworzyw sztucznych

czy owadobójczych

plastikowe koszyczki po

styropianu (styropianowych

owocach i innych produktach

opakowań, styropianu

opakowania

budowlanego, jednorazowych

wielomateriałowe

styropianowych naczyń)

(opakowania tetra pak po

gumy

mleku, napojach, torebki po

sprzętu AGD

przyprawach i zupach w

baterii

proszku
plastikowe zakrętki
puszki po napojach,
konserwach
puste plastikowe wkłady do
zniczy
drobny złom żelazny oraz
drobny złom metali
kolorowych (małogabarytowe
plastikowe zabawki)

WOREK ZIELONY

NALEŻY WRZUCAĆ:

NIE WOLNO WRZUCAĆ:

butelki i słoiki szklane po

porcelany i ceramiki

napojach i żywności

żarówek, lamp neonowych,

butelki po napojach

fluorescencyjnych

alkoholowych

i rtęciowych

szklane opakowania po
kosmetykach
szklane opakowania po
farmaceutykach (np. po
syropach)
zwykłe szklanki, kieliszki

szklanych opakowań
farmaceutycznych z
jakąkolwiek zawartością
reflektorów, izolatorów
szkła stołowego,
żaroodpornego, talerzy, szkła
Arcoroc
szkła okularowego, szkła
żaroodpornego

fajansu
ekranów i lamp telewizyjnych

Nie tłucz odpadów

doniczek, luster, witraży

szklanych przed

szyb okiennych

umieszczeniem ich

i samochodowych

w worku, wrzucaj czyste

pustaków szklanych

butelki i opakowania

zniczy z zawartością wosku
WOREK CZARNY

NALEŻY WRZUCAĆ:
tylko i wyłącznie popiół

NIE WOLNO WRZUCAĆ:
innych odpadów komunalnych

i żużel z pieców c.o. budynków
jednorodzinnych

POJEMNIK NA
POZOSTAŁOŚCI Z
SEGREGACJI

NALEŻY WRZUCAĆ:

NIE WOLNO WRZUCAĆ:

odpady kuchenne

wysegregowanego papieru,

z gospodarstw domowych

tektury

ulegające biodegradacji (przy

tworzyw sztucznych, metalu

braku kompostownika)

opakowań wielomateriałowych

opakowania po aerozolach

(kartonów po mleku, napojach

odpady higieniczne (waciki,
podpaski, pieluchy, podkłady
itp.)
tłusty i zabrudzony papier
(papierowe opakowania po
maśle, margarynie, twarogu itp.)
jak również wieczka po tych
opakowaniach

itp.)
szkła
przeterminowanych lekarstw i
opakowań po lekach
zużytych baterii
i akumulatorów
chemikaliów
odpadów wielkogabarytowych

foremki po pasztetach

zużytych opon

zużyte szczoteczki i tubki po

gruzu budowlanego

pastach do mycia zębów

i remontowego

worki po cemencie, klejach,
zaprawach i innych materiałach
budowlanych
worki z odkurzaczy
porcelanę i ceramikę, fajans
butelki i opakowania po olejach
spożywczych
opakowania styropianowe i
jednorazowe styropianowe
naczynia
doniczki, lustra, talerze
zużyte gumowe rękawiczki do
prac domowych i ogrodowych
listki po tabletkach
zużyte zapalniczki
resztki świec
ścinki wykładzin podłogowych
zniszczone obuwie

zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (np. AGD,
RTV - kalkulatory, radia,
drobny sprzęt komputerowy,
telefony, baterie i inne,
świetlówki)

INNE ODPADY KOMUNALNE
Rodzaj odpadu

Sposób postępowania

Przeterminowane leki

Przeterminowane

leki

należy

dostarczać

do

specjalnych pojemników ustawionych w punktach
aptecznych, których wykaz zostanie zamieszczony
na stronie www.malogoszcz.pl

Zużyte baterie
Zużyte baterie należy składać do wyznaczonych
pojemników

ustawionych

w

budynkach

użyteczności publicznej, których wykaz zostanie
zamieszczony na stronie www.malogoszcz.pl

Właściciel tych odpadów dostarcza je samodzielnie

Odpady niebezpieczne (detergenty)
opakowania

z

pozostałością

farb,

lakierów,

rozpuszczalników, kwasów, olejów silnikowych,
hydraulicznych,

przekładniowych,

płynów

do chłodnic, itp.), baterie i akumulatory ołowiowe,
niklowo-kadmowe, zużyte filtry olejowe, zaolejone
szmaty i ścierki, płyny zapobiegające zamarzaniu,
zawierające

niebezpieczne

substancje,

butelki

i beczki po olejach, opakowań po środkach chwastoi

owadobójczych,

żarówki,

lampy

neonowe,

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych

(Oczyszczalnia

Ścieków

na

Zakruczu) w godzinach jego funkcjonowania, skąd
są odbierane na zgłoszenie zarządcy. Można również
gromadzić odpady niebezpieczne i wystawiać
je przed nieruchomości dwa razy do roku (wiosną
i jesienią). Terminy objazdowej zbiórki zostaną
podane z odpowiednim wyprzedzeniem.

fluorescencyjne i rtęciowe

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(pralki,

lodówki,

telewizory,

radioodbiorniki,

telefony, drukarki, skanery, komputery, kalkulatory,
itp.),

Właściciel tych odpadów dostarcza je samodzielnie
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (Oczyszczalnia Ścieków na
Zakruczu) w godzinach jego funkcjonowania, skąd
są odbierane na zgłoszenie zarządcy. Można również
gromadzić odpady niebezpieczne i wystawiać
je przed nieruchomości dwa razy do roku (wiosną
i jesienią). Terminy objazdowej zbiórki zostaną
podane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych Właściciel odpadu dostarcza go samodzielnie do
remontów prowadzonych we własnym zakresie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
(prace niewymagające zgłoszenia lub pozwolenia na

Komunalnych

(Oczyszczalnia

Ścieków

budowę)

na Zakruczu) w godzinach jego funkcjonowania,
zaś odbiór z punktu następuje na zgłoszenie
zarządcy.
Odpady

z

pozwolenia

robót
lub

budowlanych
zgłoszenia,

wymagających
właściciel

nieruchomości ma obowiązek zamówić na własny
koszt kontener na odpady budowlano – remontowe.

Odpady wielkogabarytowe

Właściciel tych odpadów dostarcza je samodzielnie

(meble, wyposażenie wnętrz – materace, krzesła, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
stoły, dywany i wykładziny itp.)
Zużyte opony

Komunalnych

(Oczyszczalnia

Ścieków

na Zakruczu) w godzinach jego funkcjonowania,
skąd

są

odbierane

na

zgłoszenie

zarządcy.

Można również gromadzić odpady niebezpieczne
i wystawiać je przed nieruchomości dwa razy do
roku (wiosną
zbiórki

i jesienią).

zostaną

wyprzedzeniem.

Terminy objazdowej

podane

z odpowiednim

