Odpady komunalne w zasobach JSM
muszą być wrzucane do 5 rodzajów pojemników
1. Papier - pojemnik niebieski
papier piśmienny
gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki
katalogi
ksiąŜki, zeszyty
papierowe torby i worki
opakowania tekturowe
kartony tektura falista

Nie wrzucamy
papieru mokrego, zabrudzonego mechanicznie, chemicznie,
mikrobiologicznie np. po twarogu, rybach, mięsie, maśle
papieru samokopiujacego, rachunków, faktur,
kalki
papieru ściernego, tapet, worków po cemencie
tekstyliów
papieru woskowanego i foliowego
kartonów po mleku i napojach (do tworzyw sztucznych)

Uwaga: papier nie moŜe być mokry, zanieczyszczony mechanicznie, chemicznie i biologicznie

2. Szkło - pojemnik zielony
butelki ze szkła bezbarwnego i kolorowego po napojach
bez nakrętek i kapsli
słoiki ze szkła bezbarwnego i kolorowego bez nakrętek,
zacisków, gumowych uszczelek

Nie wrzucamy
szkła okiennego i samochodowego
szkła zbrojonego, luster
szkła Ŝaroodpornego, stołowego, kryształowego
fajansu, porcelany, ceramiki, doniczek, zniczy
kineskopów, termometrów rtęciowych (PSZOK)
świetlówek, Ŝarówek (PSZOK)
szklanych opakowań po lekach (punkty w aptekach)

Uwaga: Szkło powinno być bez zawartości i w miarę czyste, nie musi być myte. Nie tłucz przed wyrzuceniem.

3. Tworzywa sztuczne - pojemnik Ŝółty
zgniecione puste butelki po napojach (PET)
zgniecione puste butelki po kosmetykach
zgniecione puste butelki po chemii gospodarczej
plastikowe nakrętki,
kartony po mleku i napojach
platikowe opakowania po jogurtach, serkach, kefirach,
wodzie, śmietanie
folie i torebki, worki, reklamówki z tworzyw sztucznych,
czysta folia aluminiowa
metalowe puszki po napojach, konserwy
metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych
pojemników
koszyczki po owocach
gwoździe, złom Ŝelazny i metale kolorowe

Nie wrzucamy
butelek i pojemników z zawartością
elektronicznych zabawek
opakowań po wyrobach garmaŜeryjnych
opakowań po olejach spoŜywczych
opakowań po aerozolach, PSZOK
opakowań po farbach i rozpuczalnikach, PSZOK
sprzętu AGD (zbiórka wielkogabarytów), PSZOK
mebli i ich części (zbiórka wielkogabarytów), PSZOK
baterii ( punkty uŜyteczności publicznej)
opakowań po lekach i przeterminowanych leków (punkty w
aptekach)
opakowań po środkach ochrony roślin i owadobójczych
opakowań po olejach silnikowych, PSZOK

Uwaga: Opakowania muszą być bez zawartości, zgniecione, z odkręconymi nakrętkami.

4. Odpady biodegradowalne - pojemnik
brązowy

Nie wrzucamy

obierki, skórki owoców
popiołu, tytoniu
skorupki jajek, łupiny orzechów
resztek jedzenia pochodzenia nieroślinnego
pozostałości jedzenia z warzyw i owoców
mięsa, kości, oleju jadalnego
odpady zielone (np. kwiaty, trawa, liście, kora, gałęzie)
trocin i sorbentów po zwierzętach np. piasku dla kotów
fusy po kawie i herbacie
odchodów zwierzęcych
nie zanieczyszczone trociny
roślin zaatakowanych chorobami
Uwaga: Do tych pojemników nie wolno wrzucać worków foliowych.

5. Odpady (śmieci), które nie wrzucamy jako segregowane stanowią odpad zmieszany
i wrzucamy do pojemnika szarego (za wyjątkiem odpadów wielkogabarytowych
i niebezpiecznych).
6. Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne nie mogą być wyrzucane do w/w pojemników !!!!!
Odpady wielkogabarytowe będą odebierane 2 razy w roku (dokładne daty nie są jeszcze znane)
W kaŜdym terminie moŜna nieodpłatnie oddać do PSZOKÓW lub do wyznaczonych miejsc (sklepy, apteki, instytucje,
miejsca zbiórki) niŜej wymienione odpady:
oleje i opakowania po olejach silnikowych, opakowania po środkach ochrony roślin i owadobójczych,
Ŝarówki, neonówki, termometry rtęciowe i elektroniczne, baterie, akumulatory,
przeterminowane leki i opakowania po lekach,
opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, klejach, aerozolach,
sprzęt elektroniczny i elektryczny, sprzęt AGD i RTV,
drewno zawierające substancje niebezpieczne (impregnowane, pokryte powłokami malarskimi, farbami, lakierami).
Uwaga: PSZOK oznacza Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
- ul. Wolności 161-163 czyne od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00, w soboty od 8.00 do 14.00
- ul. Krakowska 41
czyne od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00, w soboty od 8.00 do 14.00

