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~ WOREK NIEBIESKI- papier i lektura
o do niebieskie
o worka wrzucam : gazety, książki, zeszyty, katalogi, foldery, ulotki reklamowe, torebki i torby papierowe, papier pakowy, pudełka
kartonowe, tekturę.
o do niebieskie
o worka nie wolno wrzucać: kalki technicznej, opakowań z zawartością żywności, zabrudzonych tłuszczem i chemikaliami, worków po
cemencie i wapnie, papieru foliowego, papieru powlekanego tworzywami sztucznymi, papieru ściernego, resztek tapet, kartonów po sokach
i mleku, pieluch i pampersów, podpasek, tekstyliów.

Zanim wrzucisz do worka! Usuń części, które nie są z papieru: zszywki, spinacze, resztki taśmy klejącej z kartonów; naklejki, foliowe okienka ifolie; usuń
resztki produktów z opakowań papierowych. Karton lub torebki papierowe złóż na płasko.

~ WOREK ZIELONY • szkło opakowaniowe
~
wylącznie szkło opakowaniowe-butelki kolorowe i bezbarwne po napojach, słoiki po przetworach, szklane opakowania po
kosmetykach, stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń (należy usunąć nakrętki, elementy metalowe i plastikowe).
o do zielone
o worka nie wolno wrzucać: szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone, szklane bloczki budowlane), szyb samochodowych, luster,
witraży, naczyń ze szkla nietłukącego typu duralex i arco, wyrobów porcelanowych i ceramicznych (talerze, kubki, filiżanki i doniczki, płytki), szkla
krysztalowego, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, monitorów i lamp telewizyjnych, reflektorów,
żarówek i świetlówek.

zanim wrzucisz do workal Staraj się nie tłucszkla, opróżnij wyrzucane przedmioty zzawartości.

~ WOREK ŻÓLTY - tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe, metale
do żółtego worka wrzucamy: zgniecione opakowania z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych, kosmetykach i środkach czystości, zgniecione
butelki plastikowe po napojach, po olejach spożywczych, torebki, folie opakowaniowe, plastikowe doniczki i zakrętki, opakowania metalowe i aluminiowe
po napojach i konserwach, metalowe kapsle z butelek, metalowe zakrętki do słoików i innych pojemników .

o

• do żółtego worka nie wolno wrzucać: tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań i butelek po olejach przemysiowych i
smarach, puszek i pojemników po farbach, lakierach i klejach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, tworzyw piankowych, silikonów,
gum, styropianu, metali lączonych z innymi materiałami, np. gumą, zabawek na baterie, plastikowych części samochodowych, tworzyw z wlóknem
szkianym, pieluch ipampersów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów.
Zanim wrzucisz do workal Zgnieć opakowanie z tworzywa sztucznego! Usuń resztki produktów z butelek i opakowań, poluzuj nakrętki.

~ WOREK BRĄZOWY. odpady biodegradowalne
do br zowe o worka wrzucam : pozostalości żywności (obierki z owoców I warzyw, resztki ugotowanych warzyw), zwiędnięte kwiaty, liście, chwasty,
trawę, rozdrobnione pędy I gałęzie roślin, resztki po zbiorach rolniczych i owoce spadłe zdrzew.
o

o do br zowe o worka nie wolno wrzucać: zepsutej żywności,
resztek jedzenia w płynie, np. zupy, mięsa, kości i padliny, drewna, płyt wiórowych i
pilśniowych, piasku,ziemi i kamieni, środków ochrony roślin, odchodów.

Uwagal Odpady ulegające biodegradacji to doskonały material na kompost. zachęcamy do kompostowania z przeznaczeniem na własne potrzeby. jest to
najbardziej ekologiczny sposób zagospodarowania odpadów biodegradowalnych.

Pozostałe odpady z sortowania, które nie nadają się do recyklingu, tj. odpady mokre, odpady bytowe oraz
popiół (ostygnięty) należy gromadzić w pojemniku przeznaczonym na zmieszane odpady komunalne.
W pojemnikach na odpady komunalne nie wolno gromadzić: sniegu, lodu, gruzu, gorącego popio/u, żużla,
szlamów, substancji toksycznych. żrących. wybuchowych. przeterminowanych leków, zużytych olejów,
resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli
komunalne pochodzącychz działalnosc;gospodarczej.

