POBIERANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI

Odpady spożywcze
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Odpady ogólne

Czyste opakowania
z tworzyw sztucznych

Tektura, papier,
kartony po napojach

ODDAWANEPRZEZCIEBIEDOPUNKTUUTYLIZACJIODPADÓW

Szkło, metalowe
opakowania

odzież, obuwie,
tekstylia

Odpady elektryczne

DOSTARCZANE DO PUNKTU UTYLIZACJI ODPADÓW

Odpady ogólne
lub do utylizacji

Odpady
niebezpieczne

Odpady ogrodowe

.. .
. . .

..
. .
. . ..
. .

Łupiny,obierki,ogryzki,pestki,
nieświeżeowoce,warzywa

Chusteczki, pieluchy,
podpaski
higieniczne, tampony,
pałeczki kosmetyczne

Plastikowe worki

. .. . . . . . . .
. .. . . .. . . . . . . ... . .. .. .. .. ... . . .
.
. . .
. . . .

Wypieki

Popiół, węgiel z rusztu
(po ostygnięciu)

Świece

Gazety

Aluminioweopakowania,
folia

Plastikowe puszki, kubki,
pojemniki (zakrętki w
oddzielnym worku)

UKEBL

AD

UKEBLAD

Magazyny, czasopisma,
książki

Szklane butelki

Wytarte obuwie

Drewno impregnowane

Krzaki, liście

Farby, lakiery, bejca

Obuwie, torebki, paski
Obuwie świecące
(z lampkami)

Puszki

Trawa, mech
Meble

Telefony komórkowe

Saszetkizherbat,filtrydokawy,
ziarna kawy

Ryby, skorupiaki

Odzież

Reklamy

Niedopałki

Niedziałające zabawki
(elektryczne – bez baterii)

Zabawki elektryczne

Opony
samochodowe
Spad

Ręczniki
Drewno

Plastikowe opakowania
po mięsie, drobiu, rybach,
owocach,
jagodach, warzywach,
nabiale

Maszynki do golenia
Koperty

Patyki, gałęzie
(średnica do 10 cm)

Metalowe kapsle
Zasłony

Suszarki do włosów

Plastikowe butelki po
środkach do mycia ciała
– żelach, szamponach,
odżywkach (zakrętki w
oddzielnym worku)

Skorupki jajek
Torebki po kawie i przeką
skach

Niewielkie ilości zużytych
ręczników kuchennych Kwiaty, rośliny w doniczkach
HARMONOGRAMODBIORU

HARMONOGRAMODBIORU

Puszki po piwie, napojach
bezalkoholowych
wydawane bez kaucji
Kartony po pizzy, jogurcie,
produktach zbożowych

PAMIĘTAJ:
ZAWIĄŻ
DWUKROTNIE

Stosuj zwykłe
reklamówkizRimi,
Kiwi itp.

Chemikalia Baterie,akumulatory

Doniczki z tworzyw
sztucznych

Pojemniki po snusie
HARMONOGRAMODBIORU

Opakowania płucz, otrząsaj i
umieszczajwzawiązywanych
workach na śmieci, w dalszej
kolejności wyrzucanych do
pojemnika na odpady albo
umieszczanychobokpojemnikana
tekturęipapier.Brudneopakowania
ztworzywsztucznychusuwajz
odpadami ogólnymi.

Pościel

Zużytepodgrzewacze(tealighty)

HARMONOGRAMODBIORU

HARMONOGRAMDOSTAW

Pojemniknatekturę,papier
i kartonowe pudełka lub
pojemnik na odpady

Plastikowe krzesła

żarówki energooszczędne

Zegary

Metalowe rurki

Tulejkiporęcznikachkuchennych,papierzetoaletowym

Chwasty

Sprzęt komputerowy

Obrusy, serwety

punkt utylizacji odpadów
szklanych i metalowych

Pojemniknaodpady
spożywczeiogólne

Olej do
smażenia

Kartony po mleku, sokach

Płyty kompaktowe

Długopisy
balony, guma do żucia

Zużytyolej

Złom żeliwny

Metalowe wieczka

Okrawkimięsa,kości,zupy,
sosy, tłuszcz

Puszki z
aerozolami

Klej

Styropian

Kwiaty, rośliny w
doniczkach
odpady zakaźne

Duże AGD

Wytarte tekstylia, odzie

Kable, przewody

HARMONOGRAMDOSTAW HARMONOGRAM DOSTAW
Zbiórka odzieży

Punktutylizacjiodpadówalbo
zwrot do detalisty

Posadzki
Benzyna lakowa
(spirytus)

Książki

Choinki

HARMONOGRAMDOSTAW

HARMONOGRAMDOSTAW

HARMONOGRAMDOSTAW

Punktutylizacjiodpadów

Punktutylizacjiodpadów
(albo komunalny punkt
odbioru,oiletakowyistnieje)

Punktutylizacjiodpadów
(albo komunalny punkt
odbioru,oiletakowyistnieje)

albo

Oddzielna studnia/pojemnik na szkło i metal
opakowanie
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Plastikowe puszki, kubki,
pojemniki (zakrętki w
oddzielnym worku)
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książki

Ryby, skorupiaki

Plastikowe opakowania
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Telefony komórkowe
Szklane butelki
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Opony
samochodowe
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Ręczniki
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Puszki po piwie, napojach
bezalkoholowych
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Kartony po pizzy, jogurcie,
produktach zbożowych

Doniczki z tworzyw
sztucznych

Pojemniki po snusie
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HARMONOGRAMODBIORU

Pojemnik na
odpady spożywcze i ogólne
PAMIĘTAJ:
ZAWIĄŻ
DWUKROTNIE

Stosuj zwykłe
reklamówki
z Rimi,
Kiwi itp.

Opakowania płucz, otrząsaj
i umieszczaj w zawiązywanych workach na śmieci,
w dalszej kolejności wyrzucanych do pojemnika na
odpady albo umieszczanych obok pojemnika na
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opakowania z tworzyw
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