Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA
TEL. 59 83 42 200, 59 83 42 209, 59 83 45 451

ABC
SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NIE MOŻNA WRZUCAĆ:

ODPADY BIODEGRADOWALNE

BRĄZOWY

Worek / Pojemnik

WRZUCAMY :







skoszoną trawę, chwasty, drobne gałęzie
obierki z owoców i warzyw
owoce , liście, zwiędłe kwiaty
skorupki jajek, fusy po kawie i herbacie
resztki żywności – odpady kuchenne roślinne






pampersów, odpadów higienicznych
odpadów komunalnych
płynnych odpadów kuchennych i tkanki zwierzęcej
popiołu z pieców węglowych

WAŻNE !!! niewłaściwa segregacja dyskwalifikuje bioodpady do kompostowania !!!

(opakowaniowe)

ZIELONY

Worek / Pojemnik

SZKŁO KOLOROWE , BIAŁE




puste butelki po napojach i żywności
słoiki bez nakrętek
szklane opakowania po kosmetykach

 szkła plastikowego (np. szyby, lustra, szyby samochodowe)






szkła kryształowego, stołowego, naczyń żaroodpornych
ceramiki i porcelany
szkła okularowego, żarówek, świetlówek, kineskopów
szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych
z zawartością

WAŻNE !!! Wrzucaj tylko całe opakowania szklane (dotyczy worków) – mogą być z etykietkami.

PLASTIK, METALE,
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

ŻÓŁTY

Worek / Pojemnik











puste i zgniecione butelki plastikowe:
- np. typu PET
- po kosmetykach i środkach czystości
- po olejach spożywczych
koszyczki po owocach
puste opakowania kartonowe po sokach i mleku
torebki po przyprawach i zupach
puszki po napojach i konserwach
metalowe nakrętki i kapsle
aluminiowe folie, drobny złom
opakowania styropianowe

 opakowań i butelek po olejach silnikowych, smarach
i po lekach
 butelek po płynach chłodniczych
 puszek i pojemników po farbach i lakierach
 opakowań po środkach chwasto i owadobójczych
 folii spożywczej (w którą pakowane jest m.in. mięso
i wędliny)
 zabawek

WAŻNE !!! Zgniecione butelki zmniejszają 8 – krotnie objętość i uławiają pracę w sortowni !

NIEBIESKI
GABARYTY

Worek / Pojemnik

PAPIER







gazety, czasopisma
worki papierowe
książki
papier biurowy i pakowy
pudełka kartonowe i tekturę
katalogi i prospekty, ścinki drukarskie








meble np. wersalki, fotele, szafy, stoły, krzesła
wózki dziecięce, rowery, zabawki dużych rozmiarów
materace, pierzyny, dywany
okna
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
zużyte opony

 opakowań z jakąkolwiek zawartością
 lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów
reklamowych
 tapet, kalek, papieru termicznego
 zatłuszczonego i brudnego papieru
 opakowań wielomateriałowcyh (tzw. kartoników
i opakowań TETRA PAK)
 artykułów higienicznych







materiałów i odpadów budowlanych
odpadów z remontów
odpadów ogrodowych
worków z odpadami komunalnymi
eternitu

Segreguj razem z nami !

