ZASADY SEGREGACJI W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI
OD 1 LIPCA 2013 R.
WOREK BIAŁY
ODPADY ZE SZKŁA
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
butelki po napojach alkoholowych

szklane opakowania po kosmetykach

szkła stołowego – żaroodpornego, ceramiki, doniczek, zniczy z zawartością
wosku, żarówek, świetlówek, szkła kryształowego, reflektorów i halogenów,
nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
termometrów i strzykawek, monitorów i lamp telewizyjnych, szyb okiennych
i zbrojonego, szyb samochodowych, luster i witraży, fajansu i porcelany

zmieszanych odpadów komunalnych

-

WOREK ŻÓŁTY
POZOSTAŁA FRAKCJA (papier i tektura, plastik, metal, odpady wielomateriałowe)
WRZUCAMY:
opakowania z papieru i tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i
zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy, ścinki papieru, tekturę zwykłą i falistą
butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej (np. po płynach do prania, płynach do zmywania, czy płynach
do mycia różnych powierzchni), kosmetykach (np. po szamponach, kremach),opakowania po produktach spożywczych,
plastikowe zakrętki, plastikowe torby, worki, reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach
puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe,
metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa
kartony po mleku i napojach
NIE WRZUCAMY:
tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, zużytych baterii i
akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zabawek, opakowań i butelek po olejach, smarach,
lakierach i rozpuszczalnikach, opakowań po środkach ochrony roślin, chwasto i owadobójczych, elementów samochodów
takich jak fragmenty desek rozdzielczych czy błotników
papieru powlekanego folią i kalki, pieluch jednorazowych, worków po cemencie i innych materiałach budowlanych,
tapet, papieru woskowanego, papieru natłuszczonego, opakowań po maśle, tworzyw piankowych, styropianów, gumy
zmieszanych odpadów komunalnych, tkanin

PAMIĘTAJ!
✔ aby nie rozbijać butelek i słoików,
✔ zgniataj przed wyrzuceniem butelki PET, kartony, pudełka, puszki w celu zmniejszenia ich objętości
✔ opakowania przed wyrzuceniem nie muszą być myte, ale opróżnij je z zawartości,
✔ do jednego pojemnika wrzucamy szkło zarówno białe jak i kolorowe
ODPADY ZIELONE

WRZUCAMY:
NIE WRZUCAMY:
trawę, liście, drobne gałęzie, kwiaty, obierki z owoców i warzyw, odpadów kuchennych, mięsa, kości, drewna impregnowanego, płyt wiórowych, popiołu, zmieszanych odpadów
trociny, korę drzew
komunalnych
UWAGA
Jeżeli nie jesteś pewien jak segregować odpady lub do jakiego worka/pojemnika wrzucić daną rzecz skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy udzielą Ci porady

