BIOODPADY (pojemnik)
odpadki kuchenne (stałe)
skorupki jaj
odpadki z ryb
odpadki z mięsa i drobne kości
skorupki z orzechów
resztki owoców i warzyw
zepsuta żywność
filtry do kawy i herbaty z zawartością
kwiaty i pozostałości roślin
liście
trawa
przycięte części drzew i krzewów
ręczniki papierowe, chusteczki
papier toaletowy
serwetki
popiół drzewny
małe zwierzęce odchody z trocinami itp.

PIELUCHY (worek, pojemnik)

pieluchy jednorazowe
pieluchomajtki jednorazowe
itp.

ODPADY POZOSTAŁE
(worek/pojemnik)
worki z odkurzaczy
sznurki i wstążki
kobiece artykuły higieniczne
zużyta wata, waciki
lustra
szkło zbrojone
szkło płaskie, spodki
ceramika
popiół z węgla i koksu
niedopałki papierosów
zmiotki (śmieci)
itp.

PAPIER, PLASTIK, METAL,
TEKSTYLIA (worek/pojemnik)
plastikowe butelki po:
-napojach
-środkach czystości
-środkach zmiękczających tkaniny
-płynach do prania
-środkach do pielęgnacji ciała
metalowe puszki po:
-żywności
-napojach
-karmie dla zwierząt
inne opakowania metalowe
opakowania tetrapack (wielomateriałowe)
gazety, czasopisma
katalogi, prospekty
papier szkolny, biurowy
książki
torebki papierowe
tekturę i kartony
zużyte ubrania, buty
tworzywa sztuczne
plastikowe opakowania po produktach
spożywczych
opakowania z papieru powlekanego
opakowania po słodyczach, ciastkach,
owocach
opakowania po mrożonkach
małe opakowania ze styropianów
itp.
ZALECA SIĘ !
OCZYSZCZANIE SILNIE ZABRUDZONYCH
TWORZYW I OPAKOWAŃ

SZKŁO
(worek/pojemnik)
butelki i szklane opakowania po napojach i
żywności
butelki po napojach alkoholowych
słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych
uszczelek)
szklane opakowania po kosmetykach
inne opakowania szklane
itp.

ODPADY ZIELONE
(worek)

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE,
OPONY

ODPADY PROBLEMATYCZNE

bioodpady niemieszczące się
w pojemniku brązowym tj.
trawa, liście, przycięte części
drzew i krzewów
itp.

meble, duże AGD-RTV, duże
opakowania w tym opakowania ze
styropianu, zużyte opony
itp.

Odpady niebezpieczne w tym m.in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki,
resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków
ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i
syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony
roślin, przeterminowane leki, stare kosmetyki, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
tusze do drukarek i tonery, taśmy video, kasety magnetofonowe, materiały
fotograficzne, taśmy barwiące.

