SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY SOBIENIE-JEZIORY
RODZAJ
ODPADU
Odpady z papieru,
w tym tektury,
odpady
opakowaniowe|
z papieru i odpady
opakowaniowe
z tektury

Odpady metali,
w tym odpady
opakowaniowe
z metali, odpady
tworzyw sztucznych,
w tym odpady
opakowaniowe
tworzyw sztucznych,
oraz odpady
opakowaniowe
wielomateriałowe

JAK
GROMADZIĆ
Worek koloru
niebieskiego
oznaczony napisem
„Papier”

Worek koloru
żółtego oznaczony
napisem „Metale
i tworzywa
sztuczne”

CO WRZUCAĆ













opakowania z papieru,
karton,
tekturę (także falistą),
katalogi,
ulotki,
prospekty,
gazety i czasopisma,
papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki,
zeszyty i książki,
papier pakowy,
torby i worki papierowe




odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji
dobroczynnych,
plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku
i sokach),
opakowania po środkach czystości (np. proszkach
do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście
do zębów) itp.,
plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
aluminiowe puszki po napojach i sokach,
puszki po konserwach,
folię aluminiową,
metale kolorowe,
kapsle, zakrętki od słoików











CZEGO NIE WRZUCAĆ


















ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych,
papieru lakierowanego i powleczonego folią,
papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
kartonów po mleku i napojach,
papierowych worków po nawozach, cemencie
i innych materiałach budowlanych,
tapet,
pieluch jednorazowych i innych materiałów
higienicznych,
zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru
i naczyń jednorazowych,
ubrań
butelek i pojemników z zawartością,
plastikowych zabawek,
opakowań po lekach i zużytych artykułów
medycznych,
opakowań po olejach silnikowych,
części samochodowych,
zużytych baterii i akumulatorów,
puszek i pojemników po farbach i lakierach,
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY SOBIENIE-JEZIORY
Odpady ze szkła
bezbarwnego
i kolorowego,
w tym odpady
opakowaniowe
ze szkła

Worek koloru
zielonego
oznaczony napisem
„Szkło”




butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki
po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są
wykonane z trwale połączonych kilku surowców)













Bioodpady

Worek koloru
brązowego
z napisem „Bio”
lub przydomowy
kompostownik








odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
drobne gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, liście, kwiaty,
trociny i korę drzew,
niezaimpregnowane drewno,
resztki jedzenia









Odpady zmieszane

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
szkła okularowego,
szkła żaroodpornego,
zniczy z zawartością wosku,
żarówek i świetlówek,
reflektorów,
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych,
luster,
szyb okiennych i zbrojonych,
monitorów i lamp telewizyjnych,
termometrów i strzykawek
kości zwierząt,
oleju jadalnego,
odchodów zwierząt,
popiołu z węgla kamiennego,
leków,
drewna impregnowanego, płyt wiórowych
i pilśniowych MDF,
ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych)

Pojemnik lub worek
koloru czarnego
z napisem
Do pojemnika lub worka z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie
„Niesegregowane
recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.
(zmieszane)
odpady
komunalne”
Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, akumulatorów, baterii nie wolno wrzucać do pojemników na odpady zmieszane, ale można:
 bezpłatnie oddać do specjalnie wyznaczonego punktu zbierania na terenie gminy-PSZOK ul. Mały Rynek 10, 08-443 Sobienie-Jeziory,
 zgłosić telefonicznie potrzebę odbioru tel. 25 685 80 90 wew. 42, po uzbieraniu 15 zgłoszeń zostaną bezpłatnie odebrane z nieruchomości,
 bezpłatnie oddać je w sklepie, jeśli kupujesz nowe urządzenie tego samego typu, np. telewizor za telewizor.
Metali, mebli i odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych(do 5 m3 w roku kalendarzowym), zużytych opon(do 8 sztuk w roku
kalendarzowym), odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek, odpadów tekstyliów i odzieży nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane, ale można bezpłatnie oddać do specjalnie
wyznaczonego punktu zbierania na terenie gminy-PSZOK ul. Mały Rynek 10, 08-443 Sobienie-Jeziory

