Zasady Segregacji Odpadów

GMINA CHMIELNO

Jak segregować odpady komunalne?

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne - pojemnik czarny

Metale, tworzywa sztuczne i
opakowania
wielomateriałowe - pojemnik
/ worek żółty

Wrzucamy:
 Worki z odkurzacza
 Tekstylia i obuwie
 Artykuły higieniczne
 Pampersy
 Lustra
 Fajans, porcelana i ceramika
 Papier i folia zabrudzona
tłuszczem i żywnością
 Kości i mięso
 Resztki jedzenia inne niż
owocowe lub warzywne
 Żarówki
 Paragony
 Wkłady ze zniczy z woskiem
 Polipropylenowe worki po
węglu (plecione)
 Pojemniki metalowe i
plastikowe z zawartością (np.
przeterminowana żywność lub
kosmetyki)
 Filtry (np. z dzbanka do wody
lub odkurzacza)
 Zużyte ręczniki papierowe i
chusteczki
 Gąbki kuchenne i łazienkowe
 Odchody zwierząt
 Aerozole
 Kosmetyki wielomateriałowe
(szkło łączone z plastikiem)
 Szkło żaroodporne
Wrzucamy:
 Plastikowe butelki po
napojach, kosmetykach lub
oleju jadalnym
 Plastikowe opakowania po
produktach spożywczych lub
kosmetycznych (np. jogurty,
ketchup)
 Kartony po mleku i napojach
 Czyste reklamówki, woreczki i
folię spożywczą
 Puszki metalowe po żywności
(np. konserwach, kukurydzy)
 Styropian od RTV lub AGD
 Nakrętki od słoików
 Worki foliowe po węglu
(nie ma obowiązku mycia
opakowań oraz usuwania z nich
etykiet)

Nie wrzucamy!
 Leków oraz opakowań po
nich
 Żadnych odpadów
remontowo-budowlanych
(worków po klejach, cekolu,
opakowań po farbach,
silikonach, pędzli)
 Odpadów niebezpiecznych
(np. baterii, akumulatorów i
substancji chemicznych)
 Popiołu i sadzy
 Brudnych opakowań
plastikowych, szklanych i
metalowych bez zawartości
 Części samochodowych
 Pojemników po oleju
silnikowym

Nie wrzucamy!
 Plastikowych i metalowych
pojemników i butelek z
zawartością
 Pojemników po olejach
silnikowych
 Opakowań po farbach,
klejach i sylikonach
 Części samochodowych
 Puszek i pojemników po
farbach
 Styropianu budowlanego
 Folii rolniczej

Papier - pojemnik / worek
niebieski

Szkło - pojemnik / worek
zielony

Bioodpad stanowiący odpad
komunalny - pojemnik /
worek brązowy

Wrzucamy:
 Opakowania z papieru,
kartonu i tektury (np. pudełko
po herbacie lub butach)
 Katalogi, gazety, ulotki
 Papier biurowy, szkolny,
zadrukowane kartki
 Książki i zeszyty
 Torby i worki papierowe

Wrzucamy:
 Szklane, puste butelki, słoiki i
opakowania po napojach i
żywności
 Słoiki bez nakrętek i zacisków
gumowych
 Szklane, puste opakowania po
kosmetykach
 Potłuczone szkło
(nie ma obowiązku mycia
opakowań oraz usuwania z nich
etykiet)
Wrzucamy:
 Odpadki owocowe i warzywne
 Gałęzie i chrust
 Skoszoną trawę
 Liście i kwiaty
 Trociny i korę
 Torebki po herbacie
 Fusy po kawie i herbacie

Nie wrzucamy!
 Zużytych ręczników
papierowych i chusteczek
 Papieru zatłuszczonego i
zabrudzonego
 Kartonów po mleku i
napojach
 Worków po materiałach
budowlanych
 Wielomateriałowych
kartonów po mleku i
napojach
Nie wrzucamy!
 Wyrobów z ceramiki, fajansu
i porcelany
 Szkła żaroodpornego
 Żarówek i świetlówek
 Luster
 Szklanych opakowań po
lekach
 Szklanych opakowań po
rozpuszczalnikach i klejach

Nie wrzucamy!
 Kości i mięsa
 Odchodów zwierząt
 Popiołu
 Odpadów z płyt wiórowych,
MDF oraz drewna
impregnowanego
 Ziemi i kamieni
 Resztek jedzenia innych niż
owocowe lub warzywne

WRZUCAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE POPIÓŁ I SADZĘ Z PIECA

Popiół - pojemnik szary

Pozostałe odpady oddaj na PSZOK:
chemikalia, leki, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, opony w ilości 8 szt. na nieruchomość/rocznie,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-rozbiórkowe oraz
gruz w ilości nie większej niż 3m3, papa w ilości do 0,5m3, wata szklana i wełna
mineralna w ilości do 1m3 na nieruchomość/rocznie.

Poniżej prezentujemy przykłady przedstawiające
nieprawidłową segregację odpadów zmieszanych

Opłata za zagospodarowanie frakcji zmieszanej (czarny pojemnik) jest
nawet czterokrotnie wyższa od pozostałych frakcji.
Wrzucając do frakcji zmieszanej odpady, które powinny trafić do
innych worków/pojemników, przyczyniamy się do podwyżki
obowiązującej opłaty.

