JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY
ZABUDOWA JEDNORODZINNA ORAZ MIESZKANIA W BUDYNKACH
WIELORODZINNYCH, W KTÓRYCH NIE MA USTANOWIONEGO ZARZĄDU
odpady zmieszane

odpady suche “surowcowe”

odbiór bezpośrednio z nieruchomości,
zbiórka do pojemnika na odpady
komunalne w kolorze czarnym lub
srebrnym (ocynk)

odbiór bezpośrednio z nieruchomości,
zbiórka do worka na odpady

szkło

Odpady szklane
zbierane będą w
“gniazdach”,
ustawienie pojemników
i ich odbiór zapewni
Gmina Wołczyn

częstotliwość odbioru
jeden raz na dwa tygodnie
jeden raz na miesiąc
miesięczny limit odpadów
48l na mieszkańca
bez ograniczeń

ZABUDOWA WIELORODZINNA
odpady zmieszane

odpady suche “surowcowe”

odbiór bezpośrednio z nieruchomości,
zbiórka do pojemnika na odpady
komunalne w kolorze czarnym lub
srebrnym (ocynk)

odbiór bezpośrednio z nieruchomości,
zbiórka do pojemnika na odpady w
kolorze żółtym

częstotliwość odbioru
jeden raz na dwa tygodnie, w mieście w
jeden raz na miesiąc, w mieście w
budynkach trzy i czteropiętrowych raz w
budynkach trzy i czteropiętrowych raz
tygodniu
na dwa tygodnie
miesięczny limit odpadów
48l na mieszkańca
bez ograniczeń

szkło

Odpady szklane
zbierane będą w
“gniazdach”,
ustawienie pojemników
i ich odbiór zapewni
Gmina Wołczyn

POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE
Do pojemników wrzucamy:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

odpady kuchenne,
resztki i obierki z owoców i warzyw pozostałości po segregacji,
porcelanę i ceramikę, doniczki,
odpady higieniczne,
tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle,
margarynie, twarogu),
popiół z węgla.

Zabrania się wrzucania odpadów:
▪
▪
▪
▪
▪

odpadów zielonych,
zakwalifikowanych jako odpady „suche”,
szkła bezbarwnego,
szkła kolorowego,
odpadów problemowych (odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny).

POJEMNIK LUB WOREK NA ODPADY SUCHE
Należy wrzucać:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
plastikowe zakrętki,
folie i torebki z tworzyw sztucznych,
gazety, książki, katalogi, zeszyty,
papierowe torby i worki,
papier szkolny, biurowy,
kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania,
kartony i tekturę pokrytą folią aluminiową (np. opakowania typu
tetra pak po mleku, napojach),
kartony po produktach mlecznych,
puszki po napojach, konserwach,
drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).

Zabrania się wrzucania odpadów:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

odpadów higienicznych,
tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie,
twarogu),
butelek po olejach spożywczych i samochodowych,
opakowań po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach,
styropianu, gumy,
butelek z jakąkolwiek zawartością,
puszek po farbach,
opakowań po aerozolach, lekach,
opakowań po środkach chwasto- czy owadobójczych, nawozach,
sprzętu RTV i AGD,
tekstyliów i odzieży,
popiołów, porcelany, sznurków,
żarówek czy świetlówek, akumulatorów czy baterii,
części samochodowych,
elementów instalacji wodno- kanalizacyjnych,
odpadów zawierających polichlorek winylu (PVC).

