ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW GMINA ŁOPIENNIK GÓRNY W 2019 ROKU
WOREK/POJEMNIK

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

KOLOR ŻÓŁTY

*butelki po napojach
*opakowania po chemii gospodarczej
*opakowania po produktach spożywczych
*plastikowe zakrętki,torebki,inne folie
*plastikowe worki ,reklamówki
*plastikowe koszyczki po owocach i
innych produktach.
*puszki po napojach sokach
*puszki po konserwach
*złom żelazny i metake kolorowe
*metalowe kapsle od butelek zakrętki
od słoików i innych pojemników
*folia aluminiowe
*opakowania wielomateriałowe po mleku.
napojach sokach itp.

*strzykawek wenflonów i innych art. medycznych
*odpadów budowlanych i rozbiórkowych
*nieopróżnione opakowania po lekach farbach i
lakierach
*zużyte baterie i akumulatory
*zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
*inne odpady komunalne w tym niebezpieczne

*opakowania z papieru i tektury
*gazety i czasopisma książki i zeszyty
*papier pakowy torby papierowe
*katalogi foldery prospekty itp..
*butelki słoiki szklane po napojach i
żywności
*butelki po napojach alkoholowych
*szklane opakowania po kosmetykach

*pieluchy jednorazowe, podpaski,pampersy,podkładki
*papier powlekany folię, kalkę,tapety
*worki po nawozach cemencie i innych materiałach
budowlanych.
*ceramika,doniczki,szkło stołowe żaroodporne
*zabrudzone znicze,szkło okienne i samochodowe
*żarówki ,świetlówki ,reflektory,szkło kryształowe
*nie oprożnione opakowania po olejach,farbach,lekach
*monitory lampy telewizyjne,lustra i witraże
*termometry strzykawki ,fajans i porcelana
*oleju jadalnego i plynnych odpadów kuchennych
*kości,mięsa,padliny
*płyt wiórowych i drewna impregnowanego
*popiołu

TWORZYWA SZTUCZNE
METALE
OPAKOWANIA

KOLOR NIEBIESKI
PAPIER
KOLOR ZIELONY
SZKŁO

KOLOR BRĄZOWY
ODPADY
ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI
KOLOR CZARNY
ZMIESZANE ODPADY
KOMUNALNE

*liście,trawa,zwiędłe rośliny,kwiaty
*obierki z jarzyn owoców i warzyw
*fusy z kawy herbaty wraz z filtrami
papierowymi, drobne gałązki drzew.
*skorupki z jajek trociny drewniane
*resztki jedzenia, zmiotki
*odpady tytoniowe
*pieluchy jednorazowe i inne środki
higieny osobistej.
*zużyte worki jednorazowe do odkurzaczy
*inne odpady nie nadające się do segregacji

*ODPADÓW NADAJĄCYCH SIĘ DO SEGREGACJI
*popiołu
*odpadow budowlanych

DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH ŁOPIENNIK DOLNY
ODDAJEMY:
*odpady poremontowe i budowlane(czysty gruz ceglany lub betonowy)
*odpady wielkogabarytowe(meble,wyposazenie wnetrz itp.)
*zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki,lodówki,telewizory,radioodbiorniki,komputery,
kalkulatory.itp)
*zużyte baterie i akumulatory
*przeterminowane lekarstwa
*makulatura szkło opony
*tworzywa sztuczne
*odpady ulegające biodegradacji
*odpady komunalne ulegające biodegradacji
*opony o średnicy max. 1,2m (ciężarowe, dostawcze, osobowe, do przyczep, rowerowe.)
*opakowania po środkach ochrony roślin

