PAPIER

SZKŁO

TWORZYWA
SZTUCZNE I METAL

Pojemnik lub worek w kolorze niebieskim

Pojemnik lub worek w kolorze zielonym

Pojemnik lub worek w kolorze żółtym

wrzucamy:

wrzucamy:

wrzucamy:

-papier i tekturę bez elementów z innych
tworzyw(np. zszywki, spinacze, taśmy)
-książki bez okładek foliowych
-zeszyty, papier biurowy
-gazety, czasopisma, katalogi, prospekty

-butelki szklane białe i kolorowe po napojach,
sokach, alkoholach - bez zakrętek
-słoiki bez zawartości i bez zakrętek
-szklane opakowania po kosmetykach
-szklane znicze bez wkładów, bez wosku,
bez elementów plastikowych

nie wrzucamy:
-zabrudzonego, zatłuszczonego i mokrego
papieru
-ręczników papierowych
-chusteczek i artykułów higienicznych
-pampersów
-tapet
-kartonów po mleku i napojach
-worków po nawozach, cemencie
ODPADY Z PAPIERU NIE MOGĄ BYĆ
ZAMOCZONE I ZABRUDZIONE RESZTKAMI
ŻYWNOŚCI, NALEŻY USUNĄĆ ELEMENTY
Z INNYCH TWORZYW

nie wrzucamy:
-luster i witraży
-szkła stołowego żaroodpornego,
-ceramiki, fajansu, porcelany, kryształów
-opakowań po lekach, olejach,
rozpuszczalnikach
-świetlówek, żarówek, termometrów
-szkła okiennego i zbrojonego
-szyb samochodowych i reflektorów
-zniczy z zawartością wosku
ODPADY SZKLANE MUSZĄ BYĆ CZYSTE I BEZ
ZAWARTOŚCI

-czyste plastikowe opakowania po żywności (po
jogurtach, serkach, śmietanie, owocach)
-kartony po napojach i mleku
-puszki metalowe po napojach i konserwach
-butelki po napojach typu PET – puste,
odkręcone i zgniecione
-reklamówki foliowe i worki
-kapsle i nakrętki
-opakowania po chemii gospodarczej i
kosmetykach – bez zawartości (po szamponach,
płynach do naczyń, proszkach)
nie wrzucamy:
-opakowań po olejach spożywczych i
silnikowych
-opakowań po aerozolach i lekach
-puszek po farbach i lakierach, styropianu
-opakowań po środkach chwastobójczych i
owadobójczych
-strzykawek i innych artykułów medycznych
-naczyń jednorazowego użytku
-doniczek, wiaderek, zabawek
OPAKOWANIA Z PLASTIKU, KARTONU
I ALUMINIUM
MUSZĄ BYĆ CZYSTE I ZGNIECIONE

BIOODPADY
Pojemnik lub worek w kolorze brązowym
wrzucamy:

PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH
PSZOK

-resztki z owoców i warzyw bez opakowań
-skorupki z jajek
-fusy po kawie i herbacie
-popiół z kominka i grilla
-trawa, liście
-rośliny cięte i doniczkowe
-drobne gałęzie, chwasty

UL. A. FREDRY 8 W KUDOWIE-ZDROJU
godziny otwarcia
poniedziałek-wtorek 12.00 – 14.00
środa 12.00 -18.00
czwartek - piątek 12.00 – 16.00
sobota 8.00 – 16.00

nie wrzucamy:

odpady komunalne z gospodarstw domowych, które
możemy przekazać nieodpłatnie do PSZOK

-resztek ryb i mięsa
-kości, serów i padliny
-oleju jadalnego i płynnych odpadków
kuchennych
-popiołu z pieców węglowych
-leków
-foli, papieru
-odchodów zwierząt
-płyt wiórowych i MDF

-papier, tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale
-odpady zielone i biodegradowalne
-meble, dywany, odzież
-przeterminowane leki
(lub wrzucać do pojemników w wyznaczonych aptekach
ul. Zdrojowa 46 apteka Pod Lwem, ul. Główna 21 apteka
Vita, ul. Zdrojowa 38 apteka Zdrojowa)
-chemikalia (np. farby, lakiery, rozpuszczalniki, tusze,
przeterminowane środki ochrony roślin, oleje)
-zużyte baterie i akumulatory
-zużyte opony
-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, AGD (np.
pralki, lodówki, telewizory, żelazka, komputery, lampy)
-gruz, ziemia

Pozostałe odpady trafiają do pojemnika
na odpady zmieszane – jeśli będą
prawidłowo przesegregowane, będzie
ich mniej, obniżymy koszty utylizacji
i przyczynimy się do poprawy stanu
naszego środowiska.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są raz na
kwartał (wystawki) po uprzednim zgłoszeniu
telefonicznym 74 8661 234

Szanowny Mieszkańcu
posegreguj swoje odpady,
bo przyroda nie da rady

