WORKI/POJEMNIKI ŻOŁTE - JAK SEGREGOWAĆ

TWORZYWA

worki

SZTUCZNE, METALE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

lub pojemniki

ŻÓŁTE

PAMIĘTAJ

!

Wrzucaj

czyste opakowania, zgnieć butelki i puszki przed wrzuceniem.

Opakowania

TU
-

TU

wielomateriałowe są to opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych

WRZUCAMY:
Butelki po napojach (ZGNIECIONE)
Butelki po płynach do mycia
Plastikowe zakrętki
Plastikowe torebki, worki i reklamówki
Kartony po mleku i sokach
Torebki po przyprawach i zupach
Puszki po napojach i konserwach
Metalowe nakrętki i kapsle
Aluminiowe folie, drobny złom

foliowe

NIE WRZUCAMY !!!
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-

Butelek i pojemników z zawartością
Butelek i pojemników po smarach,
farbach
Butelek po płynach chłodniczych
Styropianu, pojemników i opakowań
Baterii, puszek i opakowań po aerozolach
Opakowań metalowych z jakąkolwiek

olejach
i lakierach,
silnikowych,
opakowań po lekach
po środkach ochrony roślin
farbach i lakierach,
zwartością

WORKI LUB POJEMNIKI CZARNE – ODPADY KTÓRE NIE ODPOWIADAJĄ POWYŻSZYM
KRYTERIOM

Wskazówka 1: ELEKTROŚMIECI.
Elektrośmieci można oddać bezpłatnie w sklepie, gdy kupujemy nowy sprzęt (1:1), w
punkcie serwisowym (jeżeli naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna) oraz w specjalnie
wyznaczonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Za pozostawienie
elektrośmieci w niedozwolonym miejscu grozi kara grzywny do 5000 złotych.

Wskazówka 2: LEKI

Niezużytych leków nie powinno się wyrzucać do kosza na śmieci, ponieważ zawarte w nich
substancje mogą się w ten sposób przedostać do środowiska i je zatruwać. W wielu aptekach
działają punkty przyjmowania niezużytych leków – farmaceuci będą wiedzieli, co z nimi zrobić
i jak je zutylizować. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych również przyjmuje
niezużyte leki.

Wskazówka 3: BATERIE
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Baterii również nie należy wrzucać do zwykłego śmietnika. W wielu sklepach (zwłaszcza
elektrycznych) znajdują się specjalne pojemniki na niepotrzebne, zużyte baterie. Zbiórki
baterii organizują też często szkoły i organizacje ekologiczne. Istnieją także firmy
wyspecjalizowane w utylizacji baterii i akumulatorów, jak również można je dostarczyć do
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Wskazówka 4: UBRANIA

Niepotrzebne, nadające się do noszenia ubrania można wrzucać do kontenerów PCK, które
stoją zazwyczaj przy ogólnodostępnych pojemnikach na surowce wtórne. Zanosząc ubrania
do tych kontenerów, pozbywamy się za damo niepotrzebnych ubrań. Trzeba sobie zdawać
jednak sprawę, że niewielka ich część trafia do osób potrzebujących – większość jest
sprzedawana lub przetwarzana, a PCK otrzymuje jedynie część przypadającego z tego
tytułu zysku.

Wskazówka 5: ODPADY ULEGAJACE BIODEGRADACJI (ORGANICZNE – KOMPOST)

Kompost to znakomity sposób na pozbycie się odpadów organicznych i zasilenie roślin w
ogrodzie. Do kompostownika wrzuca się odpady z ogrodu (liście, gałęzie), słomę i trociny z
klatek domowych zwierząt, resztki surowych owoców i warzyw (tylko te, które nie są pokryte
chemią, np. skórki pomarańczy), fusy po kawie. Gotowane warzywa i słodycze mogą
przyciągać szczury, więc raczej się nie zaleca ich wrzucania do kompostownika. Na kompost
nie nadają się – ze względów higienicznych – mięso i kości.

Wskazówka 6: POPIÓŁ
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Popiół należy gromadzić w sposób selektywny na terenie swojej nieruchomości, a następnie
dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
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