WOREK ZIELONY - ODPADY OPAKOWANIOWE ZE SZKŁA
Wrzucamy:
• szkło opakowaniowe
• butelki szklane, słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach
NIE MOŻNA WRZUCAĆ!!!
• szkła stołowego, żaroodpornego,
• szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła zbrojonego, luster – mają inną temperaturę topnienia od szkła opakowaniowego
i nie stopią się razem z butelkami i słoikami)
• luster, luksferów (pustaków szklanych)
• ceramiki, fajansu, porcelany i kryształów, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze)
• szkła okularowego,
• żarówek, świetlówek, kineskopów,
• szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.
Dokładne mycie szkła z resztek żywności nie jest konieczne, to samo dotyczy etykiet czy resztek zamknięć.
Instalacje do czyszczenia stłuczki w hutach szkła poradzą sobie z „wyłapaniem” takich zanieczyszczeń.

WOREK NIEBIESKI - PAPIER I TEKTURA
Wrzucamy:
• gazety i czasopisma, papierowe torby na zakupy, koperty,
• zużyte zeszyty i stare książki, papier biurowy i kserograficzny,
• katalogi, prospekty reklamy, kartony, tekturę, worki papierowe, papier pakowy, ścinki drukarskie,
NIE MOŻNA WRZUCAĆ!!!
• zabrudzonego, szczególnie zatłuszczonego papieru,
• papieru z folią,
• opakowań z jakąkolwiek zawartością, lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych, tapet, kalki, papieru termicznego,
• zatłuszczonego i brudnego papieru (jeśli jest to fragment wystarczy go oderwać),
• opakowań wielomateriałowych, pieluch (tzw. kartoników, opakowań tetra pak) artykułów higienicznych
WAŻNE: jest, żeby makulatura nie była mokra – wilgotność to istotny parametr jej jakości - oraz aby razem z papierem nie trafiły do pojemnika żadne
zanieczyszczenia mechaniczne (np. metale, szkło, tekstylia, piasek), chemiczne (np. kleje, farby) czy mikrobiologiczne (pleśń czy grzyby).

WOREK ŻÓŁTY - TWORZYWA SZTUCZNE, PLASTIK, OPAKOWANIA METALOWE I WIELOMATERIAŁOWE
Wrzucamy:
• puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET),
• puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np.: po szamponach, płynach),
• plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach),
• plastikowe koszyczki po owocach,
• folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe,
• puste puszki po napojach,
• puste opakowania wielomateriałowe (TETRA-PAK)
NIE MOŻNA WRZUCAĆ!!!
• opakowań po medykamentach,
• opakowań i butelek po olejach spożywczych i silnikowych oraz smarach,
• puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto i owadobójczych,
• zabawek, sprzętu AGD,
WAŻNE: zgnieć butelki przed wrzuceniem i nie zakręcaj. W ten sposób nie tylko oszczędza się miejsce w pojemniku i podczas transportu, ale też ułatwia
pracę w sortowni, gdyż zakrętki zrobione są z innego rodzaju tworzywa niż butelki. Mycie nie jest konieczne – dobrze, aby były względnie czyste.

WOREK BRĄZOWY – BIOODPADY
Wrzucamy:
• odpady kuchenne (obierki i resztki owoców i warzyw),
• skorupki jaj, łupiny orzechów,
• resztki jedzenia pochodzenia roślinnego,
• fusy po kawie i herbacie, również z papierowym filtrem,
• resztki kwiatów doniczkowych i ciętych,
• trawę, liście, chwasty, rozdrobnione gałęzie, zrębki, trociny,
NIE MOŻNA WRZUCAĆ!!!
• resztek mięsa, kości i ryb;
• płynnych resztek żywności, nabiału,
• odchodów zwierzęcych i padłych zwierząt,
• kamieni, popiołu i żużlu,
• pieluch jednorazowych i artykułów higienicznych,
WAŻNE: w zabudowie jednorodzinnej odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem
do własnego wykorzystania kompostu pod warunkiem, że nie będzie to powodować uciążliwości dla sąsiadów.

