P.U.K. „TAMAX„ Szczepan Cieślak
28-340 Sędziszów; Osiedle Sady 20/2
tel. 41 38 11 581

ZASADY SEGREGACJI
ŻÓŁTY WOREK:

NIEBIESKI WOREK:

ZIELONY WOREK:

KOSZ 240L

Tworzywa Sztuczne i Metale

Papier i Tektura

Szkło Opakowaniowe

Odpady
Biodegradowalne

- opakowania plastikowe
po produktach spożywczych,
- plastikowe butelki
po napojach, mleku, wodzie,
- opakowania po
kosmetykach, chemii
gospodarczej, (np. płynach do
mycia naczyń, podłóg i szyb,
płynach do prania,
szamponach; pudełka po
kapsułkach itp.)
- plastikowe zakrętki,
-plastikowe torebki, worki,
reklamówki, i inne folie,
(NIEZABRUDZONE)
- puszki po napojach, sokach,
- puszki z blachy stalowej po
żywności (konserwy),
- złom żelazny i metale
kolorowe,
- metalowe kapsle z butelek,
zakrętki słoików i innych
pojemników,
- kartonowe opakowania
po mleku i napojach,
Butelki i kartony muszą mieć
odkręcone zakrętki, być
zgniecione, pozbawione
zawartości;
Nie wrzucamy:
- strzykawek, wenflonów
i innych artykułów
medycznych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych,
nieopróżnionych opakowań po
lekach i farbach, lakierach
i olejach, zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego
sprzętu medycznego
i elektronicznego

- gazety, czasopisma, - butelki i słoiki szklane po
- gałązki drzew
-papier szkolny,
napojach i żywności,
i krzewów,
biurowy, pakowy
- butelki po napojach
-skoszona trawa, liście,
- opakowania z papieru
alkoholowych,
kwiaty,
i tektury
- szklane opakowania po - owoce, warzywa (tzw.
- książki, zeszyty,
kosmetykach
obierki po ziemniakach,
-kartony,
Szkło musi być czyste,
warzywach)
- torebki papierowe
pozbawione zawartości
- czyste i suche
i resztek żywności, bez
zakrętek
Nie wrzucamy:
- papieru powleczonego
folią, kalki, kartonów po
mleku i napojach,
pieluch jednorazowych
i podpasek, pampersów,
podkładów, worków po
nawozach, cemencie
i innych materiałach
budowlanych, tapet,
papieru zatłuszczonego
lub mocno
zabrudzonego,
chusteczek
higienicznych,
papierowych ręczników,
paragonów,
innych odpadów
komunalnych ( w tym
niebezpiecznych)

Nie wrzucamy:

KOSZ 240l

- zniczy, ceramiki,
doniczek, szkła stołowego -żużel i popiół
żaroodpornego, porcelany,
fajansu i kryształów,
żarówek i świetlówek,
reflektorów, szkła
okiennego, zbrojonego,
szyb samochodowych, nie
ODPADY
opróżnionych opakowań po
WIELKOGABARYTOWE
lekach, olejach,
rozpuszczalnikach,
termometrów i strzykawek,
luster i witraży, monitorów meble, wersalki, stoły,
i lamp telewizyjnych,
krzesła, fotele, dywany,
innych odpadów
gumolity, materace,
komunalnych (w tym
pierzyny, kołdry,
niebezpiecznych)
poduszki, wózki
dziecięce, rowery,
zabawki dużych
rozmiarów, suszarki na
pranie, deski do
prasowania, plastikowe
wiadra, donice
plastikowe, opony
z samochodów
osobowych- max 8 szt.,
kompletny sprzęt
elektryczny i
elektroniczny

