SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2018 ROKU
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017. poz. 19)
od stycznia 2018 roku odpady będą dzielone na frakcje w podziale na kolory:
1. niebieski - papier,
2. zielony
- szkło,
3. żółty
-metale i tworzywa sztuczne,
4. brązowy
-odpady ulegające biodegradacji,
5. czarny
-pozostałe odpady ( bez odpadów wielkogabarytowych i odpadów problematycznych).
PAPIER
SZKŁO
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE
BIOODPADY
ODPADY POZOSTAŁE
(worek/pojemnik)
(worek/pojemnik)
(worek/pojemnik)
(worek/pojemnik)
(worek/pojemnik)
z napisem PAPIER
z napisem SZKŁO
z napisem METALE I TWORZYWA
z napisem BIO
z napisem NIESEGREGOWANE
SZTUCZNE
_______________________________
_
worki z odkurzaczy, sznurki i wstążki,
opakowania z papieru, kartony, tektura szklane butelki i opakowania po plastikowe butelki po napojach,
odpadki
warzywne
i
owocowe artykuły
higieniczne,
pieluchy
(także falista), katalogi, ulotki, napojach i żywności (w tym butelki plastikowe opakowania po produktach (w tym obierki),
jednorazowe, zużyta wata, waciki,
prospekty, gazety i czasopisma, papier po napojach alkoholowych i olejach spożywczych,
opakowania gałęzie drzew i krzewów,
lustra, szkło zbrojone, szkło płaskie,
szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, roślinnych), szklane opakowania po wielomateriałowe
(np. kartony po skoszona trawa, liście, kwiaty,
ceramika, popiół z węgla i koksu
zeszyty i książki, papier pakowy, torby kosmetykach,
inne
opakowania mleku i sokach), opakowania po trociny i kora drzew,
niedopałki
papierosów
,zmiotki
i worki papierowe,
szklane, itp.
środkach czystości (np. proszkach do itp.
(śmieci)
itp.
prania)
i
kosmetykach
(np.
itp.
szamponach, paście do zębów) itp.,
plastikowe torby, worki, reklamówki,
Nie wrzucamy:
Nie wrzucamy:
inne folie, aluminiowe puszki po
Nie wrzucamy:
napojach i sokach, puszki po
Nie wrzucamy:
odpady higieniczne np. ręczniki ceramika, doniczki, porcelana ,szkło konserwach, folia aluminiowa, metale
ziemia
i
kamienie,
papierowe i zużyte chusteczki, pieluchy okularowe i żaroodporne, znicze kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików,
popiół z węgla kamiennego,
przeterminowane leki i chemikalia,
kartony po mleku i napojach, papier z zawartością wosku, żarówki, itp.
drewno
impregnowane,
zużyty sprzęt elektroniczny i AGD,
lakierowany i powleczony folią,
świetlówki i reflektory nieopróżnione Uwaga: opróżnić, odkręć i zgnieć przed
kości i odchody zwierząt,
zużyte baterie i akumulatory,
zanieczyszczony papier,
papierowe opakowania
po
lekach,
wyrzuceniem
.
oleju
jadalnego,
meble
i
inne
odpady
worki
po
nawozach rozpuszczalnikach
i
olejach
płyt wiórowych i pilśniowych,
wielkogabarytowe,
Nie wrzucamy:
i materiałach budowlanych, tapety,
silnikowych,
odpady budowlane i rozbiórkowe,
opakowania po lekach, zużyte baterie odpadów mięsnych i mlecznych, ryb,
lustra i szyby okienne i zbrojone,
zużyte opony,
i akumulatory, opakowania po farbach,
lakierach i olejach, plastikowych
zabawek,
części samochodowych,
zużytego
sprzętu
elektronicznego
i AGD,
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
meble, duże AGD-RTV, duże opakowania itp.
OKRESOWE ZBIÓRKI WG HARMONOGRAMU
WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

ODPADY PROBLEMATYCZNE – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) / LEKI - WYZNACZONE APTEKI
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, opony.

Uwaga:
 W roku 2018 mogą być stosowane pojemniki w innych kolorach niż wyżej wskazane, ale muszą być opatrzone napisami ( obowiązuje do czerwca 2022r.)
 W roku 2018 w zabudowie jednorodzinnej wykorzystując worki należy korzystać wyłącznie z worków w odpowiednim kolorze, które są opatrzone
napisami.
 Odpady BIO w roku 2018 odbierane będą przez cały rok.

