ZMIANA DOTYCZY SPOSOBU ZBIERANIA ODPADÓW
ZMIESZANYCH I PLASTIKU, zgodnie z wytycznymi Ministra
Środowiska (Rozporządzenie z dnia 29.12.2016 r. Dz.U. z 2017 r. poz.19).
Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje na terenie całego kraju wspólny
system segregacji odpadów. Od tej pory odpady są dzielone na
cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafia papier, do
zielonego - szkło, do żółtego - metale i tworzywa sztuczne, a do
brązowego- odpady ulegające biodegradacji. W naszej gminie
obowiązuje okres przejściowy ze względu na obowiązujące już
umowy z firmami odbierającymi odpady. Nowe zasady segregacji
będą obowiązywały po zakończeniu dotychczasowych umów z
firmami t.j. z dniem 1 kwietnia 2019 r.

POJEMNIK lub
worek BRĄZOWY –
„BIO”

Odpady „BIO” – ulegające
biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniu
bioodpadów

•
•
•
•
•
•
•

WRZUCAJ!
odpadki warzywne i
owocowe ( w tym obierki
itp.),
gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, liście,
kwiaty, trociny i korę
drzew,
resztki jedzenia,
zużyte ręczniki papierowe
i chusteczki,
skorupki po jajkach i
orzechach,
fusy po kawie i herbacie.

POJEMNIK CZARNY
NA „ZMIESZANE”

Odpady „ZMIESZANE” –
odpady zmieszane, pozostałe
odpady po selektywnej
zbiórce lub niesegregowane,
zbierane w pojemnikach
WRZUCAJ!
• pojemniki z resztkami
jedzenia,
• fajans, porcelana,
• pampersy, podpaski
• popiół
• kości zwierzęce
• papierowe worki po
nawozach, cemencie,
tapety,
• naczynia, sztućce
jednorazowe

POJEMNIK lub worek ZIELONY – SZKŁO
WRZUCAJ !
- Butelki i słoiki po
napojach i żywności (w
tym butelki po
alkoholach i olejach
roślinnych) -bez
nakrętek,
- szklane opakowania po
kosmetykach (o ile nie
są wykonane z trwale
połączonych kilku
surowców).

NIE WRZUCAJ !
- ceramiki, doniczek,
porcelany, fajansu,
kryształów, szkła
okularowego,
- szkła żaroodpornego,
zniczy z zawartością
wosku, szyb okiennych i
zbrojowych, monitorów,
- żarówek i świetlówek,
termometrów,
reflektorów, luster,

POJEMNIK kub worek NIEBIESKI - PAPIER
WRZUCAJ !

NIE WRZUCAJ !
- ręczniki papierowe i

- opakowania z

zużyte chusteczki
higieniczne, papieru
lakierowanego i
powlekanego folią, papieru
zatłuszczonego lub mocno
zabrudzonego, kartonów po
mleku i napojach,
papierowych worków po
nawozach, cemencie i
innych materiałach
budowlanych, tapet, pieluch
jednorazowych i podpasek,

papieru, karton,
tekturę (także falistą),
katalogi, ulotki,
prospekty,
- gazety i czasopisma,
zeszyty, książki, papier
pakowy, papier
szkolny, biurowy,
zadrukowane kartki,
torby i worki
papierowe.

naczyń jednorazowych.

POJEMNIK lub worek ŻÓŁTY - METALE i
TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAJ !

NIE WRZUCAJ !

odkręcane i zgniecione
plastikowe butelki po
napojach, nakrętki, o ile nie
zbieramy ich osobno,

- butelek, słoików i
pojemników z
zawartością, opakowań
po lekach i zużytych
artykułach medycznych,
opakowań po olejach
silnikowych, części
samochodowych,
zużytych baterii i
akumulatorów, puszek i
pojemników po farbach i
lakierach, zużytego
sprzętu elektronicznego i
AGD

plastikowe opakowania
po produktach
spożywczych,
opakowania
wielomateriałowe (np.
kartony po mleku i soku),
plastikowe torby, worki i
inne folie, aluminiowe
puszki po napojach, puszki
po konserwach, metale
kolorowe, kapsle, zakrętki
do słoików, zabawki z
tworzyw sztucznych,
opakowania po środkach
czystości np. szamponach, po
paście do zębów, torby po
proszkach do prania itp.

PAMIĘTAJ !
Opakowania nadające się do przetworzenia to opakowania
opatrzone znakami recyklingu

