INSTRUKCJA SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

OPAKOWANIA

CZEGO NIE
WRZUCAMY

m.in. butelki po napojach,
kosmetykach, środkach czystości,
opakowania po żywności, folie i
torebki, opakowania metalowe i
stalowe, puszki po napojach,
konserwach, opakowania
wielomateriałowe, kartoniki po mleku,
sokach itp.

Opakowań po olejach
samochodowych, smarach,
farbach i lakierach,
opakowania po środkach
ochrony roślin, opakowań z
resztkami żywności

Mycie butelek
plastikowych nie jest
konieczne, dozwolone są
drobne zanieczyszczenia,
ważne aby nie zawierały
resztek jedzenia
Prosimy o ZGNIATANIE
plastikowych butelek

Zużytych ręczników
papierowych, tapet, kalki,
zdjęć, zatłuszczonego papieru

Ważne jest, żeby
makulatura i papier nie
były mokre

m.in. gazety, kolorowe czasopisma,
książki, tekturę, worki papierowe,
ścinki drukarskie
i inny suchy papier, makulaturę

m.in. butelki szklane, słoiki,
opakowania szklane po przetworach,
butelki po napojach i alkoholach,
(wolne od zanieczyszczeń metalami
i tworzywami)

Szkła płaskiego (szyby okienne
i samochodowe, lustra)
szkła zbrojonego, szkła
żaroodpornego, zniczy, szkła
kryształowego, ceramiki,
żarówek, świetlówek,
termometrów, kineskopów,
opakowań po lekach

UWAGI

Mycie nie jest konieczne,
dozwolone są drobne
zanieczyszczenia, ważne
aby nie było resztek
jedzenia

m.in. odpady z ogrodu: trociny, liście,
trawa, chwasty, drobne gałęzie,
zwiędłe kwiaty
Odpady domowe: Suche resztki
żywności, pieczywo, ciasta, skorupki
jajek, obierki, łupiny orzechów, fusy
po kawie, herbacie wraz z filtrem
papierowym, warzywa, owoce

Surowych kości, mięsa, ryb,
popiołu, plastikowych torebek
roślin porażonych chorobami,
resztek płynnego jedzenia,
odchodów zwierzęcych,
popiołu z kominka lub pieca,
pieluch jednorazowych,

Nie wrzucamy odpadów
biodegradowalnych z
foliowymi woreczkami
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Gmina Krokowa

Odpady których nie można
zakwalifikować do którejkolwiek innej
frakcji zbieranej selektywnie i których
nie można przekazać do PSZOK. np.
popiół, odpady higieniczne, styropian
opakowaniowy, porcelana, lustra,
mokre resztki jedzeniowe, kości,
pampersy, woreczki od odkurzaczy,
niedopałki

Sprzętu RTV i AGD, opon,
odpadów gruzoworemontowych, styropianu
ociepleniowego, papy,
odpadów
wielkogabarytowych,

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
tel. 58 675-41-17, odpady @krokowa.pl, www.krokowa.pl

