ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW NA TERENIE GMINY
PARCHOWO:

RODZAJ POJEMNIKA
Papier

Metal, plastik, opakowania
wielomateriałowe, tekstylia

CO WRZUCAMY

CZEGO NIE WRZUCAMY

opakowania z papieru lub
tektury
gazety i czasopisma
katalogi, prospekty, foldery
papier szkolny i biurowy
książki i zeszyty
torebki papierowe
papier pakowy,

papier powlekany folią i
kalkę,
kartony po mleku i
napojach,
pieluchy jednorazowe i
podpaski,
pampersy i podkładki,
worki po nawozach,
cemencie i innych
materiałach budowlanych
tapety,

butelki po napojach
opakowania po chemii
gospodarczej, kosmetykach
(np. szamponach, proszkach,
płynach do mycia naczyń itp.)
opakowania po produktach
spożywczych
plastikowe zakrętki
plastikowe torebki, worki,
reklamówki i inne folie
plastikowe koszyczki po
owocach i innych produktach
puszki po napojach, sokach
puszki z blachy stalowej po
żywności ( konserwy)
złom żelazny i metale
kolorowe
metalowe kapsle z butelek,
zakrętki słoików i innych
pojemników
folia aluminiowa
kartoniki po mleku i napojach

strzykawki, wenflony i
inne artykuły medyczne
odpady budowlane i
rozbiórkowe,
nie opróżnione
opakowania po lekach i
farbach, lakierach i
olejach,
zużyte baterie i
akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny,
inne odpady komunalne
(w tym niebezpieczne).

Szkło

Odpady zielone

Odpady zmieszane

butelki i słoiki szklane po
napojach i żywności,
butelki po napojach
alkoholowych,
szklane opakowania po
kosmetykach.

gałęzie drzew i krzewów
liście, kwiaty i skoszona trawa
trociny i kora drzew
owoce, warzywa itp.

niedopałki papierosów
pieluchy i inne artykuły
higieniczne
mokre i szczególnie
zabrudzone tłuszczem folie i
papier
worki z odkurzacza
ceramikę, fajans, porcelanę i
kryształy,
papier z folia i z folia
aluminiową

szkło stołowe –
żaroodporne
ceramika, doniczki
znicze z zawartością
wosku
żarówki i świetlówki
szkło kryształowe
nie opróżnione
opakowania po lekach,
olejach,
rozpuszczalnikach,
termometry i strzykawki,
monitory i lampy
telewizyjne, reflektory
szyby okienne, zbrojone i
samochodowe
kości zwierząt,
mięso i padlina zwierząt,
olej jadalny,
drewno impregnowane,
płyty wiórowe i MDF
leki
odchody zwierząt,
popiół z węgla
kamiennego,
inne odpady komunalne
(w tym niebezpieczne)

odpady budowlano –
rozbiórkowe
popiół i ziemię

Punkt selektywnej zbiórki odpadów przyjmować będzie:
czysty gruz betonowy lub ceglany
odpady wielkogabarytowe (meble, wyposażenie wnętrz itp. )
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny( pralki, lodówki, telewizory itp.)
zużyty baterie i akumulatory
przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.
opony
odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych

