POSEGREGUJ SWOJE ŚMIECI !!!!!!!!!!
Segregacja odpadów - jak to robić
prawidłowo

Rodzaj odpadów

Makulatura

Co 'NALEŻY wrzucać








gazety,
książki,
zeszyty,
kartony i opakowania papierowe,
tekturę
torby i worki papierowe
katalogi, prospekty, foldery

Czego NIE NALEŻY wrzucać







papierowych wkładów wodoodpornych,
tapet,
kalek i papierów przebitkowych,
zatłuszczonych papierów np. po maśle
opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem
odpadów higienicznych

Te odpady należy wrzucać do pojemnika na odpad zmieszane
Tworzywa sztuczne
(plastik)
Opakowania
wielomateriałowe
Drobny metal

 opakowania po produktach mlecznych,
 opakowania po chemii gospodarczej,
 butelki i opakowania po artykułach gospodarstwa
domowego,

 butelki po napojach i wodzie mineralnej typu PET
 kartoniki po sokach, napojach, mleku
 folie i torebki z tworzyw sztucznych
 drobne opakowania metalowe, opakowania
stalowe i aluminiowe (np. puszki po napojach,
konserwach, puszki po dezodorantach, kapsle)







wyrobów z PCV np. wykładzin, płytek,
metali łączonych np. z gumą
opakowań po lekarstwach,
tworzyw piankowych i styropianu
innych wyrobów plastikowych, np. zabawek

Te odpady należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane

 opakowań po środkach ochrony roślin
i nawozach sztucznych,

bez zawartości żywności lub płynów

Oddajemy u sprzedawcy u którego zakupiliśmy

Należy wrzucać opakowania opróżnione, a nie myte

 butelek po olejach silnikowych
W punkcie wymiany oleju

 puszek po farbach i lakierach

Szkło
białe i kolorowe

 butelki,
 słoiki,
 opakowania szklane bezbarwne i kolorowe
(np. po kosmetykach)

Odnosimy do punktu selektywnej zbiórki
 ceramiki, porcelany, naczyń żaroodpornych, talerzy,
doniczek,
 luster,

 szklanych opakowań farmaceutycznych
Te odpady należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane

Można wrzucać z metalowymi nakrętkami

Należy wrzucać opakowania opróżnione, a nie myte

 żarówek
Należy odnosić do pojemników znajdujących się w placówkach
szkolnych na terenie gminy oraz w Bibliotece gminnej w Osieku
Małym

 szkła samochodowego
Oddajemy przy montażu

 skoszoną trawę, liście, odpady z ogrodów,
 odpady kuchenne: owoce, warzywa, obierki,
Odpady zielone
ulegające
biodegradacji

pieczywo
 resztki roślin ciętych i doniczkowych
 wióry z drewna i słomy

 śmieci,
 makulatury, plastiku, szkła,
 żużlu, popiołu, kamieni

