ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
SZKŁO
BEZBARWNE

SZKŁO
KOLOROWE

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE

PAPIER

ODPADY
NIEBEZPIECZNE

POPIÓŁ I
ŻUŻEL

(PLASTIK)
Do worka
(pojemnika) koloru
białego
wrzucamy:
 opakowania ze
szkła białego
(butelki,
pojemniki, słoiki)
 szkło wolne od
zanieczyszczeń
metalami i
tworzywami

Do worka
(pojemnika) koloru
zielonego
wrzucamy:

Do worka (pojemnika) koloru
żółtego wrzucamy:

 folie aluminiowe, worki foliowe,
torebki plastikowe
 jednorazowe butelki po
 opakowania ze
napojach
szkła kolorowego
i mydłach w płynie,
(butelki,
szamponach, żelach
pojemniki, słoiki
 czyste pojemniki po produktach
ze szkła
mlecznych i po artykułach
brązowego,
gospodarstwa domowego z
zielonego)
tworzyw sztucznych
 szkło wolne od
 opakowania kartonowe po
zanieczyszczeń
mleku,
metalami i
napojach i sokach - tetra-pak
tworzywami
 puszki aluminiowe,
 puszki metalowe po
konserwach
 drobny złom żelazny i metale
kolorowe

Do worka (pojemnika) nie wrzucamy:
 zakrętek, kapsli, korków
 luster, szkła zbrojonego i okiennego ,
szyb, fajansu, porcelany, ceramiki,
zniczy z zawartością wosku
 żarówek, lamp neonowych, ekranów i
lamp telewizyjnych i halogenowych







Do worka (pojemnika)
nie wrzucamy:
sprzętu AGD, artykułów
wykonanych z połączenia
tworzyw sztucznych z innymi
materiałami, zabawek, styropian
budowlany
opakowań po lekach
butelek po olejach silnikowych,
farbach i olejach
folii po sianokiszonce
Rolnicy posiadający folię z
balotów, worki po nawozach,
folie z tuneli, pieczarkarni i
wszystkie inne folie
wykorzystywane w rolnictwie i
budownictwie w tym stretch
mogą przekazać nieodpłatnie
firmie ,,LOBO”, odbiór
czystych folii należy zgłaszać
pod nr tel. 604-755-133 lub
507-174-131

Do worka (pojemnika)
koloru niebieskiego
wrzucamy:
 gazety, książki, zeszyty,
katalogi, foldery, torby
i worki papierowe, tektury
i kartony, ścinki drukarskie












Do worka (pojemnika)
nie wrzucamy:
zużytych ręczników
papierowych i chusteczek
higienicznych
papieru lakierowanego
i powleczonego folią,
kalek
zabrudzonego i tłustego
papieru
kartonów po mleku
i napojach
papierowych worków po
nawozach, cemencie
i innych materiałach
budowlanych
tapet
pieluch jednorazowych
i artykułów higienicznych
zatłuszczonych opakowań
jednorazowych z papieru
i naczyń jednorazowych

Do worka
(pojemnika) koloru
czerwonego
wrzucamy:
 zużyte baterie,
akumulatory
 przeterminowane
lekarstwa
 opakowania po
środkach ochrony
roślin, farbach,
lakierach i
rozpuszczalnikach,
olejach
 świetlówki, lampy

Do worka koloru
białego jutowego
(pojemnika
metalowego)
wrzucamy:
 popiół i żużel

Do worka
Do worka
(pojemnika)
(pojemnika)
nie wrzucamy:
nie wrzucamy:
 sprzętu AGD i RTV  gorącego lub
ciepłego popiołu
 gruzu
budowlanego

ODPADY
ULEGAJĄCE

ODPADY
ZMIESZANE
lub

BIODEGRADACJI

POZOSTAŁOŚCI

,,BIO”

PO
SEGREGACJI

Do worka (pojemnika)
koloru brązowego
wrzucamy:

Do worka
(pojemnika) koloru
czarnego
wrzucamy:

 trawa, liście
rozdrobnione gałęzie  wszystko, czego nie
drzew i krzewów,
można wyrzucić do
kwiaty, trociny, kora
pozostałych
drzew
pojemników, a co nie
jest odpadem
niebezpieczny, np.
odzież, styropian
ODPADY BIO można
opakowaniowy,
kompostować na
ceramika,
własnej posesji
 pieluchy
jednorazowe
(pampersy),
Do worka (pojemnika)
nie wrzucamy:
 resztek jedzenia,
kości zwierząt
 odchodów zwierząt
 ziemi i kamieni
 popiołu z węgla
kamiennego
 drewna
impregnowanego
 oleju jadalnego
 płyt wiórowych i
pilśniowych








Do worka
(pojemnika)
nie wrzucamy:
przeter. leków
sprzętu AGD i RTV
zużytych baterii,
akumulatorów
odpadów
budowlanych i
rozbiórkowych
zużytych opon

UWAGA: Odpady zbierane selektywnie muszą być wolne od zanieczyszczeń

ODPADY WIELKOGABARYTOWE (np. meble, dywany, materace, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, rowery, wózki dziecięce itp.) będą odbierane z nieruchomości
dwa razy w ciągu roku w miesiącach: maj i wrzesień, oddzielnym transportem.
W przypadku gdy we wtorek, w środę, czwartek lub piątek przypada dzień wolny od pracy – odpady odbierane są następnego dnia roboczego po dniu wolnym.

