PAPIER
WRZUCAMY:
opakowania z papieru i tektury
gazety, czasopisma i ulotki
zeszyty, książki
papier biurowy
torby i worki papierowe

NIE WRZUCAMY:
odpadów higienicznych
kartonów po mleku i napojach
papieru lakierowanego i powleczonego folią
papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych
zanieczyszczonego papieru

SZKŁO
WRZUCAMY:
butelki szklane po napojach i żywności
słoiki
szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMY:
nakrętek od opakowań szklanych
ceramiki, doniczek, porcelany, luster i szyb
szkła okularowego i żaroodpornego
zniczy z zawartością wosku
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE
WRZUCAMY:
butelki plas�kowe
nakrętki, kapsle
plas�kowe opakowania, torebki, worki foliowe
kartony po mleku i sokach
puszki po żywności, folię aluminiową
opakowania po środkach czystości, kosmetykach
drobne metale

NIE WRZUCAMY:
opakowań po farbach, lakierach i olejach silnikowych
opakowań po lekach
zabawek
zużytych baterii i akumulatorów
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
części samochodowych

CO JESZCZE MUSIMY WIEDZIEĆ O SEGREGACJI?

JAKI WYBRAĆ POJEMNIK?

NAKLEJKI NA POJEMNIKI

Opakowań nie trzeba myć, wymaga się jedynie, aby były
opróżnione z zawartości.
Z opakowań szklanych nie trzeba zrywać etykiet, należy
natomiast ściągnąć nakrętki i umieścić je w żółtym pojemniku.
Zaleca się aby opakowania odkręcić i zgnieść przed wrzuceniem.

To zależy od ilości osób w Twoim gospodarstwie. Na 1 osobę
przypadać musi minimum 40 litrów objętości pojemników.
1 osoba → 60 litrów
2 – 3 osoby → 120 litrów
4 – 6 osób → 240 litrów
Pojemników możesz używać w dowolnych kombinacjach
i ilościach, pamiętając o wymaganej Regulaminem ich
minimalnej łącznej pojemności.

Każdy pojemnik powinien być prawidłowo oznaczony – poprzez
odpowiednią kolorystykę oraz napis. Napis można wykonać
markerem, farbą lub skorzystać z gotowej naklejki.
Naklejki można nieodpłatnie odebrać w:
Biurze Związku,
Urzędach poszczególnych gmin należących do Związku.
Pojemniki należy wymienić, na te w odpowiedniej kolorystyce
do 30 czerwca 2022 r.

ODPADY
ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI
WRZUCAMY:
trawę, liście, kwiaty
rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
odpady po owocach i warzywach
trociny i korę drzew
resztki jedzenia

NIE WRZUCAMY:
ziemi, kamieni, zmiotek ulicznych
popiołu z węgla kamiennego
drewna impregnowanego
kości i odchodów zwierząt
oleju jadalnego
płyt wiórowych i pilśniowych

ZMIESZANE
RESZTKOWE
ODPADY
KOMUNALNE

WRZUCAMY:
wszystkie
odpady,
które
zostały
po
wysegregowaniu odpadów papieru, szkła, metali
i tworzyw sztucznych, ulegających biodegradacji
(tkaniny, buty, popiół, opakowania po olejach,
odpady higieniczne, odchody zwierząt itp.)

NOWE ZASADY
SEGREGOWANIA
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
obowiązujące
od 1 stycznia 2018 r.

NIE WRZUCAMY:
odpadów, które należy umieszczać w pojemnikach na pozostałe
frakcje odpadów komunalnych
przeterminowanych leków i chemikaliów
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
zużytych baterii i akumulatorów, żarówek i świetlówek
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
opon, części samochodowych
odpadów budowlanych i rozbiórkowych

JAK CZĘSTO ORGANIZOWANA JEST ZBIÓRKA
OBJAZDOWA?

CO Z POZOSTAŁYMI ODPADAMI?

Zbiórka objazdowa organizowana jest trzy razy w roku.
W ramach zbiórki objazdowej odbierane są z nieruchomości
zamieszkałych:
odpady wielkogabarytowe,
opony (rowerowe, motorowerowe, motocyklowe, z innego
sprzętu domowego oraz z samochodów osobowych),
odpady elektryczne i elektroniczne,
odpady budowlane i rozbiórkowe.

Niektórych odpadów nie wolno wrzucać do pojemników. Należą
do nich: odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe,
niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony,
części samochodowe, baterie i akumulatory, chemikalia, leki
i opakowania po nich, żarówki, termometry, zużyte tonery.
Odpady te, po wysegregowaniu, można w każdej chwili
przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) oraz Mobilnych Punktów (MPSZOK).

MASZ PYTANIA? CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
wejdź na stronę: www.sleza-olawa.pl
skontaktuj się z nami mailowo: zwiazek@sleza-olawa.pl
zadzwoń: 71 391 91 50
przyjdź do Biura Związku: ul. Żernicka 17, 55-010 Święta
Katarzyna

www.sleza-olawa.pl

tel. 71 391 91 50

