
SZKŁO
Wrzucamy: Nie wrzucamy do worków na segregację:

* opakowania ze szkła (butelki, słoiki)

PAPIER
Wrzucamy: Nie wrzucamy do worków na segregację:

* kartony, tekturę

* książki, gazety, zeszyty

* foldery, katalogi, mapy
TWORZYWA  SZTUCZNE

Wrzucamy: Nie wrzucamy do worków na segregację:

* plastikowe butelki PET (np.po napojach, mleku)

* kartony wielowarstwowe ( np.po mleku,sokach)

* meble ogrodowe, doniczki, wiaderka

* folię (gruba-nieszeleszcząca) np. reklamówka

METALE
Wrzucamy: Nie wrzucamy do worków na segregację:

* puszki aluminiowe po napojach

* puszki po konserwach

* drobny złom ( metalowy czajnik, garnek, miska)

* zużytych akumulatorów i baterii (PSZOK)

W roku 2016 będzie funkcjonowało 5 rodzajów worków na odpady segregowane:

worek żółty - plastik, metal,opakowania wielomateriałowe

worek zielony - szkło

worek niebieski - papier

worek brązowy - odpady biodegradowalne

worek czarny - popiół

                                  Standardy zbiórki selektywnej                                        
Zbiórka selektywna , czyli świadome segregowanie odpadów chroni środowisko 
naturalne i ogranicza ilość zużytych opakowań trafiających na składowisko.         

Pozwala oszczędzać surowce i energię.  

* szkła zbrojonego, okiennego (PSZOK),   
samochodowego (stacje demontażu)

* luster, fajansu, porcelany (kosz - odpady zmieszane)

* zużytych żarówek, lamp neonowych, (PSZOK) 
termometrów , opakowań po lekach (Apteki, PSZOK)

* papieru tłustego i zabrudzonego                                  
(np.po maśle,margarynie w kostce)                               
(kosz-odpady zmieszane)

* papierowe opakowania                                        
( np. po cukrze, mące, ryżu, kaszy) * kalki, folii aluminiowych (kosz-odpady zmieszane)

* papierów z domieszką tworzyw sztucznych                  
( tacki i  sztućce jednorazowe, opakowania po żywności 
hermetycznie pakowanej) (kosz-odpady zmieszane)

* odzieży , obuwia, środków higieny osobistej, 
pampersów (kosz-odpady zmieszane)

* plastikowe butelki  po płynach, szamponach        
  ( np.po domestosie, płynie do naczyń, ketchupie)

* opakowań po produktach spożywczych                        
( np.po landrynkach, ciastkach, chipsach, 
makaronie,wędlinie, wytłaczanek po jajkach)            
(kosz-odpady zmieszane)

* styropianu, odpadów budowlanych                       
(np.worki po cemencie, klejach, gipsie                           
(kosz-odpady zmieszane)

*opakowań po lekach ,igieł, strzykawek (Apteki, 
PSZOK)

*plastikowe  pojemnikki i kubki po maśle, 
jogurtach, kefirach,śmietanie

* pojemników po smarach (PSZOK)

* puszek po lakierach i farbach (PSZOK)

* opakowań po areozolach (kosz-odpady zmieszane)
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