Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarnocin
Szkło
WOREK
ZIELONY

Nie wrzucamy

Wrzucamy

Szkło opakowaniowe:
 czyste butelki szklane,
 czyste słoiki,
 szklane opakowania po
kosmetykach,

 szkła płaskiego (szyby
okienne i samochodowe,
szkła zbrojonego, luster),
 szklanek, kieliszków, szkła
kryształowego, naczyń
żaroodpornych,
 ceramiki (fajans,
porcelana, doniczki, miski,
talerze),
 szkła okularowego,
 żarówek, świetlówek,
kineskopów,
 szklanych opakowań
farmaceutycznych i
chemicznych

Tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe i
metale
WOREK ŻÓŁTY
OPAKOWANIA POWINNY BYĆ CZYSTE
 puste butelki plastikowe po różnych napojach (np.
typu PET),
 puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach
czystości (np.: po szamponach, płynach),
 plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po
jogurtach, margarynach),
 folie i torebki z tworzyw sztucznych,
 czyste kanistry plastikowe,
 opakowania kartonowe (np.: sokach, mleku),
 opakowania stalowe i aluminiowych (puszki,
pudełka, folie itp.).
 złom żelazny i metale kolorowe,

 opakowań po medykamentach,
 opakowań i butelek po olejach spożywczych i
silnikowych oraz smarach,
 puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 opakowań po środkach chwasto i owadobójczych,
 zabawek,
 sprzętu AGD,

Makulatura

Bioodpady

Popiół

WOREK
NIEBIESKI

WOREK
BRĄZOWY

WOREK
CZARNY

 gazety, książki w miękkich
okładkach lub po usunięciu
twardych,
 katalogi, prospekty, zeszyty,
 tekturę,
 worki papierowe, papier
pakowy,

 odpady z ogrodu trawa,
drobne gałęzie, liście,
 odpady z kuchni, obierki,
resztki jedzenia,
 trociny i kora z drzew,
 owoce warzywa,

 opakowań z jakąkolwiek
zawartością,
 lakierowanego lub
foliowanego papieru z
folderów reklamowych,
 tapet,
 kalki,
 papieru termicznego,
 zatłuszczonego i brudnego
papieru (jeśli jest to fragment
wystarczy go oderwać),
 opakowań
wielomateriałowych (tzw.
kartoników, opakowań tetra
pak),
 artykułów higienicznych,







kości zwierząt i padliny,
drewna impregnowanego,
płyt wiórowych i MDF,
odchody zwierząt,
leki,
popioły,

Odpady zmieszane
KOSZ

 czysty popiół,



Do pojemnika z odpadami
zmieszanymi należy wrzucać
wszystko to, czego nie można
odzyskać w procesie recyklingu, z
wyłączeniem odpadów
niebezpiecznych.

 Popiołu
zanieczyszczonego
chemicznie, fizycznie,






przeterminowane leki i chemikalia
zużyty sprzęt elektroniczny i AGD
zużyte baterie i akumulatory
meble i inne odpady
wielkogabarytowe
odpady budowlane i rozbiórkowe
zużyte opony




