PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW W GMINIE KONOPISKA
KOLOR POJEMNIKA/WORKÓW

TU NALEŻY WRZUCAĆ

TU NIE NALEŻY WRZUCAĆ

ODPADY, KTÓRE NIE PODLEGAJA RECYKLINGOWI I NIE SĄ
ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI
brudne opakowania i butelki po olejach i smarach, mokre lub tłuste papiery oraz

CZARNY POJEMNIK-

zanieczyszczone foliowe zrywki, prospekty, foliowe i lakierowane katalogi, kalki

ODPADY ZMIESZANE

techniczne, papier lakierowany i powleczony folią, zanieczyszczony papier,
papierowe worki po nawozach i materiałach budowlanych, fotografie, odpady
higieniczne np. wata, podpaski, pampersy, pieluchy jednorazowe, zużyte ręczniki

odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz,
ziemię, kamienie), opony, styropian również opakowaniowy,
opakowania po olejach, smarach, odpady zielone (bioodpady)

papierowe i chusteczki, ZIMNY popiół z palenisk, drobna odzież i obuwie

ŻÓŁTY WOREK -

CZYSTE ZGNIECIONE I OPRÓŻNIONE butelki plastikowe po napojach i
żywności, nakrętki, kapsle, plastikowe opakowania, torebki i worki foliowe, czyste

TWORZYWA SZTUCZNE

puszki po żywności, folię aluminiową, czyste opakowania po środkach czystości i

i METALE

kosmetykach, czyste kartoniki po mleku/napojach

tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokrych foli,
brudnych opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i
pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach
chwastobójczych i owadobójczych, zużytych baterii i
akumulatorów, części samochodowych, zużytego sprzętu
elektronicznego i AGD, obuwia
ceramiki (porcelana, talerze, doniczki), luster i witraży,
szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z

ZIELONY WOREK - SZKŁO

CZYSTE: szklane butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po

pozostałościami zawartości, szkła budowlanego (szyby

kosmetykach

okienne, szkło zbrojne), szyb samochodowych, monitorów i
SZKŁO NIE MOŻE BYĆ POTŁUCZONE

lamp telewizyjnych, termometrów, szkła okularowego i
żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek,
świetlówek i reflektorów, zniczy
mokre lub tłuste papier,y pieluchy jednorazowych, podpaski,
wkładki i pampersy, kartony po mleku/napojach opakowań z

CZYSTE: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, książki i zeszyty,
papier biurowy, torebki papierowe

NIEBIESKI WOREK

zawartością np. żywnością, cementem, prospektów, foliowych i
lakierowanych katalogów, kalki technicznej, odpadów
higienicznych np. ręczników papierowych i zużytych

PRZED WRZUCENIEM DO WORKA - ZALECA SIĘ USUNIĘCIE

chusteczek, kartonów po mleku i napojach, papieru

WSZYSTKICH ZSZYWEK, KLAMEREK ORAZ ELEMENTÓW

lakierowanego i powleczonego folią, zanieczyszczonego

PLASTKOWYCH LUB METALOWYCH

papieru, papierowych worków po nawozach i materiałach
budowlanych, tapet, fotografii

resztek żywności i odpadów płynnych tj. mleko, kefir, zupy,
kompoty, sosy, oleje, zlewki, oleju jadalnego

BRĄZOWY WOREK BIOODPADY

suche resztki żywności, suche odpady kuchenne z przygotowania posiłków; resztki: papieru i tektury, foli, ości, kości, mięsa i wędliny, gałęzi
jedzenia, owoców, warzyw;pieczywo, obierki, skorupki jaj, skoszona trawa, liście,

pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów, ziemi, kamieni,

kwiaty

popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kości i
odchodów zwierząt, płyt wiórowych i pilśniowych

odpady remontowo – budowlane: gruz, płytki ceramiczne, cegła, tynk, płyty
karton-gips
odpady sanitarne: ceramika łazienkowa, wanny akrylowe, brodziki akrylowe,
rury plastikowe
odpady wielkogabarytowe: boazeria, panele, drzwi drewniane (bez szyb),

PSZOK – PUNKT

ościeżnice drewniane, okna drewniane (bez szyb), wersalki, krzesła drewniane,

SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

fotele, szafki, płyty meblowe, stoły, dywany, lenteks, materace

ODPADÓW
KOMUNALNYCH

odpady zielone oraz biodegradowalne: resztki jedzenia, trawa, liście, drobne
gałązki z pielęgnacji krzewów
odpady z metali: wanny, brodziki, rynny, ościeżnice, rury WODKAN
opony samochodowe
leki i chemikalia
odpady niebezpieczne - kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki
ochrony roślin, opakowania po farbach, lakierach, baterie i akumulatory,
świetlówki, żarówki

szyby i części samochodowych, odpady niebezpieczne bez
możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), zmieszane
odpady komunalne, odpady budowlano-remontowe zawierające
azbest

