Wrzucamy:
szkło stołowe i żaroodporne,
fajans, porcelanę i ceramikę,
lustra, reflektory,
szkło okularowe,
UWAGA:
szyby samochodowe,
Nie wrzucaj do
zużytą odzież i obuwie,
worków odpadów
pojemniki po wyrobach garmażeryjnych,
niebezpiecznych
opakowania po aerozolach i farbach,
i elektrośmieci!
papier z folią, termiczny i faxowy,
zabrudzony i tłusty papier,
pieluchy jednorazowe (pampersy) i podpaski, wata i patyczki
kosmetyczne,
artykuły chemiczne,
worki po cemencie, klejach, zaprawach, tapety,
worki z odkurzacza,
niedopałki papierosów,
zmiotki śmieci,
resztki jedzenia nieroślinnego (kości, skóry itp.),
owoce cytrusowe i ich resztki,
butelki i pojemniki z zawartością, zepsutą żywność

Wrzucamy:
butelki po napojach i olejach spożywczych,
opakowania po żywności np. jogurtach,
butelki po płynach do mycia i kosmetykach,
plastikowe torebki, worki, reklamówki,
plastikowe koszyki po owocach,
plastikowe skrzynki, wiadra, miski doniczki,
czyste kanistry plastikowe,
kartony po mleku, napojach,
oraz
zakrętki plastikowe i metalowe, kapsle,
puszki metalowe i aluminium,
drobny złom żelazny i metali kolorowych,
garnki, naczynia kuchenne,
Nie wrzucamy:

UWAGA:
Wrzucaj puste,
czyste i zgniecione
opakowania

opakowań z zawartością
tworzyw piankowych, styropianu i styropianowych naczyń
jednorazowych,
zabawek, szczoteczek do zębów, strzykawek, gumy,
opakowań po lekach i środkach chwasto i owadobójczych,
toreb po nawozach i innych środkach chemicznych,
sprzętu elektronicznego i AGD,
materiałów PCV,
odpadów tekstylnych,
puszek po aerozolach,
opakowań po farbach i lakierach,

UWAGA:
Wrzucaj czyste
szkło i puste szklane
opakowania

Wrzucamy:
opakowania szklane bez nakrętek i gumowych uszczelek
(słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach, perfumach)
stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i
tworzywami
Nie wrzucamy:
szkła okiennego, zbrojonego, luster, szyb samochodowych
szkła żaroodpornego, hartowanego,
fajansu, porcelany, ceramiki, doniczek, zniczy, kryształu,
kineskopów, szkła okularowego, lamp, żarówek i
neonówek,
opakowań po lekach, termometrów,

Wrzucamy:
odpady, które ulegają biodegradacji np. trawa, liście, odpady
kuchenne np. resztki warzyw i owoców,
mokry papier i tektura,
Nie wrzucamy:
odchodów zwierzęcych,
zepsutej żywności,
owoców cytrusowych i ich resztek,

Wrzucamy:
papier piśmienny, szkolny i biurowy,
gazety, czasopisma,
książki i zeszyty,
tektura, pudełka tekturowe i kartonowe,
papier pakowy,
torebki i worki papierowe,
kartony po proszku do prania,

UWAGA:
Usuń zszywki oraz
inne metalowe i
plastikowe elementy

Nie wrzucamy:
papieru samokopiującego, rachunków, faktur, kalki,
papieru połączonego z innymi materiałami np. folią,
zatłuszczonego papieru po masłach itp., papieru
woskowanego, tapet, worków po materiałach budowlanych
(wapno, cement itp.)
kartonów po mleku i napojach,
pieluch jednorazowych i podpasek,
ubrań,

Wystaw worek w dniu odbioru
do godziny 730
Nie zapomnij nakleić kodu kreskowego!

