Worek czarny

Worek zielony

Worek żółty

Worek niebieski

Zmieszane odpady komunalne

Szkło

Tworzywa sztuczne

Papier i tektura, tekstylia

(worek min. 120 l / pojemnik)

(worek min. 120 l / pojemnik)

(worek min. 120 l / pojemnik)

(worek min. 120 l / pojemnik)

- butelki i szklane opakowania po
napojach i żywności
- butelki po napojach alkoholowych
- słoiki (bez nakrętek, zacisków i
gumowych uszczelek)
- szklane opakowania po kosmetykach
- inne opakowania szklane, itp.

- plastikowe pojemniki i opakowania
(po środkach czystości, kosmetykach oraz
artykułach spożywczych)
- zgniecione i zakręcone puste butelki
plastikowe po napojach
- zakrętki, pojemniki i naczynia z tworzyw
sztucznych
- opakowania wielomateriałowe typu
TetraPak (kartony po mleku, po sokach, po
napojach)
- worki, torebki foliowe, reklamówki
- plastikowe skrzynki, doniczki, wiadra
- metalowe puszki po napojach i konserwach
- pokrywki do słoików

- zużyte ręczniki papierowe i chusteczki
higieniczne
- mokry, zabrudzony papier
- resztki żywności, fusy po kawie i
herbacie
- fajans, porcelana
- pieluchy jednorazowe

Nie wrzucać:
trawa, liście, rośliny, ziemia, leki, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, puszki i
butelki po chemikaliach, odpady
remontowe, zużyte opony, części mebli

Nie wrzucać:
szkła okiennego, luster, porcelany,
fajansu, ceramiki, szkła
żaroodpornego, szkła zbrojonego,
żarówek, świetlówek, ekranów,
zniczy, opakowań po lekarstwach,
płytek ceramicznych

Odpady wielkogabarytowe
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie
Zużyte opony

- tektura, kartony, pudełka
- gazety i czasopisma
- książki i zeszyty
- papier biurowy, zadrukowane kartki
- opakowania z papieru i tektury
- tekstylia

Nie wrzucać:
Nie wrzucać:
opakowań po aerozolach, baterii, butelek i opakowań wielomateriałowych typu TetraPak
(np. kartonów po mleku i sokach), zdjęć,
opakowań po olejach przemysłowych,
papieru woskowanego (katalogi, foldery
środkach chemicznych, chemii gospodarczej,
reklamowe),
papieru pokrytego folią, papieru
puszek i pojemników po farbach i
mokrego
lub
tłustego, faktur, paragonów,
chemikaliach, butelek i opakowań z
tapet,
worków
po cemencie,
zawartością, opakowań po lekach, tworzyw
zanieczyszczonego papieru, pieluch,
piankowych i styropianu budowlanego,
kartonów po mleku i sokach), art.
sprzętu AGD i RTV, strzykawek,
higienicznych
szczoteczek do zębów,
pieluch jednorazowych

odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy,
komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów
zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie
zużyte opony o średnicy do 1,2 m

