WRZUCAMY:









Papier, papier pakowy, papier szkolny i biurowy
koperty
Gazety i czasopisma
Ulotki i gazetki reklamowe
Katalogi nielakierowane
Opakowania tekturowe i papierowe z żywności
Tektura falista
Kartony i worki papierowe

NIE WRZUCAMY !





Worków po wapnie, cementach i klejach
Zabrudzonego i tłustego papieru
Tapet i papierów samoprzylepnych
Artykułów higienicznych np. pampersy, wata i płatki kosmetyczne

WRZUCAMY:
 Worki foliowe, siatki z owoców i warzyw, folia
opakowaniowa, torby plastikowe
 Butelki plastikowe po napojach, chemii gospodarczej
i kosmetykach
 Plastikowe opakowania po żywności (jogurtach, serkach)
 Opakowania po mrożonkach, wędlinach
 Opakowania wielomateriałowe: kartony po sokach, mleku
 Naczynia jednorazowe (kubki i sztućce plastikowe)
 Zakrętki od słoików, wieczka po jogurtach i nakrętki,
kapsle
 Puszki aluminiowe i metalowe po napojach, konserwach,
karmach dla zwierząt

NIE WRZUCAMY !
 Butelek i puszek po olejach, farbach, klejach, smarach, rozpuszczalnikach, aerozolu
i środkach owado i chwastobójczych oraz płynach chłodniczych
 Styropianu i styropianowych opakowań po żywności
 Opakowań po lekach

WRZUCAMY:
 Zimny popiół i żużel z palenisk domowych

WRZUCAMY:
 Skoszona trawa
 Odpady kuchenne: obierki, resztki warzywne,
resztki owocowe
 skorupki jaj
 Skorupki orzechów
 Zepsuta żywność
 Kwiaty i pozostałości roślin
 Drobne gałązki i liście, trociny i korę drzew

NIE WRZUCAMY !

 Ziemi i kamieni
 Płynnego jedzenia
 Tłuszczu

WRZUCAMY:
 Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe po produktach
spożywczych i napojach alkoholowych
 Opakowania po kosmetykach i chemii z gospodarstwa
domowego (jeżeli nie są trwale połączone z kilku
materiałów)
 butelki i słoiki bez gumowych uszczelek i nakrętek

NIE WRZUCAMY !






Szkła okiennego i zbrojonego, luster, szyb samochodowych
Szklanych opakowań po lekach
Świetlówek i żarówek
Ceramiki i porcelany, naczyń żaroodpornych, płytek
Termometrów rtęciowych

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY !
 Odpadów niebezpiecznych
 Odpadów elektrycznych i elektronicznych
 Odpadów budowlanych

 Artykuły higieniczne: pampersy, waciki,
płatki kosmetyczne, patyczki itp.
 Lustra, szkło zbrojone, ceramika i porcelana, doniczki
 Płyty CD, kasety, opakowania po tuszach i tonerach
 Zabawki pluszowe i złożone z kilku materiałów
 Odzież i obuwie, sznurki i wstążki
 Maszynki do golenia, zmywaki kuchenne
 Długopisy i kredki
 Worki z odkurzacza
 Żwirek z kuwet dla zwierząt
 Styropianowe opakowania po żywności

