
ODPADY KOMUNALNE TWORZYWA SZTUCZNE I DROBNY ZŁOM

Wrzucamy Wrzucamy

mięsne resztki jedzenia, kości puste butelki PET po napojach (korki osobno)

pieluchy jednorazowe puste butelki po kosmetykach

buty i odpady skórzane puste butelki po środkach czystości

artykuły higieniczne (waciki, zużyte chustkeczki higieniczne, podpaski itp.) plastikowe opakowania po żywności (jogurty, serki, margaryny)

szkło stołowe i żaroodporne (talerze, kubki) tetrapack (kartony po sokach i mleku)

tacki po żywności reklamówki i folie opakowanie

niedopałki papierosów puszki aluminiowe i metalowe (konserwy i puszki po napojach)

porcelana, kryształy naczynia gliniane kapsle, pokrywki, nakrętki

worki od odkurzacza drobne zabawki plastikowe

fusy z kawy i herbaty osłonki bez ziemi, miski i wiaderka plastikowe (bez budowlanych)

zabawki wielomateriałowe drobny złom (gwoździe, śruby stare garnki, metalowe narzędzia itp.)

odpady gumowe i silikonowe opakowania plastikowe

mocno zatłuszczony papier czysta folia aluminiowa

donice ceramiczne Nie wrzucamy

pisaki, mazaki, długopisy folie belot i folie z tuneli ogrodniczych

formy do pieczenia węże ogrodowe i systemy nawadniające

obrazy i ramki elementy gumowe

gumy do życia wiadra zabrudzone farbami lub tynkami

bombki choinkowe

włosy SZKŁO  

buty i odzież skórzana Wrzucamy

Nie wrzucamy puste butelki po napojach

odpadów kwalifikujących się do fracji selektywnie zbieranych puste słoiki

opakowania szklane

PAPIER I TEKTURA szklanki

Wrzucamy kieliszki

gazety puste butelki po alkoholach

czasopisma Nie wrzucamy

ksiązki znicze

kartony szyby okienne

tektura szyby samochodowe

opakowania papierowe talerze

torby papierowe porcelana

Nie wrzucamy bombki choinkowe

tapety lustra

tworzywa wielomateriałowe (kartony po sokach i mleku) kryształy, fajans

mocno zabrudzony lub mokry papier żarówki i świetlówki

papier z folią szkło zbrojone



ELEKTROODPADY PSZOK

Wrzucamy Odbiera

telewizory, video, dvd, dekodery (kompletne) opakowania z papieru i tektury

pralki opakowania z tworzyw sztucznych

lodówki, zamrażarki (kompletne) opakowania szklane i metalowe

zużyty eloktrosprzęt AGD (krajalnice, tostery, kuchenki mikrofalowe, czajniki elektryczne itp) odpady zielone: trawa, liście, drobne gałęzie

zużyte elektronarzędzia (wiertarki, szlifierki, pompy itp.) zużyte opony - jeden komplet w sezonie (max 4 szt)

lampki, latarki, suszarki, lokówki itp.. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

komputery, laptopy, monitory plus osprzęt (myszki, klawiatury, drukarki, skanery) odpady wielkogabarytowe

telefony odpady remontowe i budowlane w niewielkich ilościach (do 2m3)

Nie wrzucamy zużyta odzież bez butów i odzieży skórzanej

żarówek i świetlówek skrawki materiałów

niekompletnych telewizorów stare koce, ręczniki,

niekompletnych lodówek i zamrażarek stare poszewki pościelowe

akumulatrów i baterii firanki, zasłonki, narzuty

ODPADY GABARYTOWE OPONY

Wrzucamy Wrzucamy

stare meble opony z samochodów osobowych 1 kpl na sezon

materace Nie wrzucamy

dywany i wykładziny opony rolnicze

duże zabawki opony budowlane i przemysłowe

wózki dziecięce opony przecięte 

suszarki do bielizny łabędzie, koszyczki itp. wykonane z opon

deska do prasowania

duże donice

Nie wrzucamy

odpady z rozbiórki samochodów

opon

kabin prysznicowych i wanien

sedesów i umywalek

elektroodpadów


