MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RADZYŃ PODLASKI

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

ODPADY OPAKOWANIOWE (SUCHE)
oznaczone kolorem
żółtym

ODPADY ZE SZKŁA
OPAKOWANIOWEG
O oznaczone
kolorem czerwonym

plastikowe butelki
typu PET,
pojemniki po
kosmetykach, chemii
gospodarczej, środkach
czystości,
wszelkiego rodzaju
tworzywa sztuczne, takie
jak kubki po jogurtach,
śmietanach,
makulatura, gazety,
książki, katalogi,
makulatura biurowa i
szkolna, (posiadające
nadruki, suche)
opakowania
wielomateriałowe „tetrapack”, np. kartony po
mleku, sokach i napojach,
opakowania z metali
żelaznych i nieżelaznych,
np. puszki po produktach
żywnościowych, karmach
dla zwierząt,
reklamówki, woreczki
foliowe, opakowania po
słodyczach, żywności
mrożonej, itp.
Opakowania muszą być
opróżnione z zawartości,
czyste i nie zamoczone.
PAMIĘTAJ!
Zgniecione butelki czy
inne opakowania zajmują
nawet 8 razy mniej
miejsca w Twoim koszu!

szklane
opakowania i butelki
po żywności i
napojach włącznie z
butelkami po napojach
alkoholowych,
szklane
opakowania po
kosmetykach, słoiki,
słoje i gąsiory bez
nakrętek, gumowych
uszczelek, itp.
NIE: szkło kuchenne
(np. szklanki, talerze),
budowlane, lustra,
szyby i reflektory
samochodowe,
szkło pochodzące z
cmentarzy,
opakowania szklane
po środkach ochrony
roślin i chemikaliach.
Opakowania szklane
powinny być
całkowicie opróżnione
z zawartości.
WAŻNE!
Do tej frakcji można
wrzucać odpady wraz
z etykietami !

ODPADY
BIODEGRADOWALNE
Kuchenne i z pielęgnacji
terenów zielonych przy
posesjach
oznaczone kolorem
brązowym
odpady kuchenneresztki i obierki z owoców i
warzyw,
skoszona trawa i
zgrabione liście, chwasty,
rośliny, ziemia po
kwiatach,
trociny,
drewno niemalowane (o
gabarytach
umożliwiających
umieszczenie w pojemniku
lub worku),
fusy z kawy i herbaty,
skorupki jajek,
pozostałości po
domowej „hodowli”
zwierząt, w tym odchody
tych zwierząt (psów,
kotów, ptaków, gryzoni),
papier, tektura
(zamoczone, zabrudzone)
lecz niezadrukowane,
chusteczki higieniczne,
ręczniki papierowe,
serwetki, papier toaletowy
itp.

POPIOŁY
oznaczone
kolorem
czarnym
zbierane do
oddzielnego
pojemnika żużle i
popioły z palenisk
domowych i
kotłów C.O.
opalanych
drewnem, papierem, węglem,
słomą, peletami i
innymi paliwami
dopuszczonymi do
obrotu.
PAMIĘTAJ!
Popiół zalany
wodą przy
temperaturze
otoczenia poniżej
0 o C,
uniemożliwia jego
usunięcie
z pojemnika !

NIE: popiół, niedopałki,
worki z odkurzacza.
WAŻNE !
Proces kompostowania
możliwy jest do
zastosowania wyłącznie w
przypadku właściwie
przeprowadzonej
segregacji !

POZOSTAŁE
ODPADY
ZBIERANE
SELEKTYWNIE
oznaczone
kolorem siwym
tekstylia,
odzież,
obuwie,
pampersy,
porcelana,
ceramika,
przedmioty
wielomateriałowe,
lustra,
szkło okienne,
kaganki z
cmentarzy,
worki z
odkurzaczy,
niedopałki,
artykuły
higieniczne, wata,
przedmioty wyraźnie nie pasujące
do pozostałych
frakcji odpadów
selektywnie
zbieranych.
Przedmioty te nie
mogą być nadmiernie
zawilgocone
i zawierać substancji płynnych.

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DOSTĘPNE SĄ U SOŁTYSA
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