PAMIĘTAJ
ILOŚĆ ODDAWANYCH PRZEZ CIEBIE ODPADÓW NIE MA WPŁYWU NA WYSOKOŚĆ TWOJEJ OPŁATY!
JEŚLI ODDASZ DUśO ŚMIECI TWOJA OPŁATA NIE WZROŚNIE – NADAL BĘDZIE TAKA SAMA!
PŁACISZ OD ILOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TWOJEJ NIERUCHOMOŚCI OSÓB, A NIE OD ILOŚCI ODDANYCH ŚMIECI!
PLASTIK, METAL,
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
metal (pojemnik/worek w kolorze Ŝółtym)

PAPIER (papier, tektura, opakowania kartonowe)
(pojemnik/worek w kolorze niebieskim)

- jednorazowe butelki po napojach typu PET,
- butelki po detergentach, kosmetykach i środkach
myjących (mydła, szampony, płyny do płukania lub
zmywania),
- plastikowe opakowania po ŜŜywności (np.: kubki po
jogurtach, owocach, śmietanie,
mietanie, margarynie),
- folie i torebki z tworzyw sztucznych,
- czyste kanistry lub wiadra ( mog
mogą to być takŜe puste
i oczyszczone wiadra po farbie)
- kartony po napojach (Tetra Pak - soku, mleku)
- puszki aluminiowe po napojach gazowanych i
niegazowanych,
- puszki po konserwach i innych produktach
spoŜywczych,
- opakowania po dezodorantach, lakierach do włosów
– zakrętki od słoików,
- pokrywki, blachy do pieczenia ciast,
- folie aluminiowe,

- czasopisma, gazety, ulotki, prospekty,
- zeszyty, notatniki, koperty, ksiąŜki,
ksiąŜki,
- tektura, karton, worki i torby papierowe,
- wizytówki, etykiety, papier ksero, papier z
notatkami,
- tekturowe talerzyki i papierowe kubki jednorazowe,

SZKŁO((
szkło
białe
i
kolorowe)
(pojemnik/worek w kolorze zielonym)
- butelki szklane po napojach
- słoiki i inne opakowania szklane

BIOODPADY// BIODEGRADOWALNE
(tzn. odpady, które moŜna
mo Ŝna przerobić
przerobi
na
kompost
(je eli
(jeŜeli
nie
kompostujesz
ich
samodzielnie),
pojemnika
w
kolorze
brą zowym, przeznaczonego typowo na tego
brązowym,
typu odpady.
odpady
- owoce, warzywa, sałata, skórki owoców ,
- papierowe filtry do kawy, fusy,
- papierowe woreczki po herbacie,
- skorupki jajek,
- resztki jedzenia pozostałe po posiłku,
- ścięta
ś
trawa, mech,
- rozdrobnione gałązki,
gał
resztki roślin
ślin

ODPADY ZMIESZANE
(tzn. wszystko co nie jest zbierane oddzielnie
jako wartościowy
warto ciowy lub szkodliwy materiał,
wyrzucaj do pojemnika na odpady zmieszane
którym moŜe
mo być dotychczas stosowany kubeł)
- popiół.
- kurz po zamiataniu, worki do odkurzacza
- artykuły higieny ( wata, pieluchy, podpaski),
- szmaty, gąbki,
g
ścierki do okien,
- zgaszone niedopałki papierosa,
- zapalniczki jednorazowe,
- Ŝwir
wir dla kota, piasek dla ptaków,
- ogarki świec,
ś
- guma, dętki
dę
- segregatory,
- zwykłe Ŝarówki
Ŝ
(bez energooszczędnych)
dnych)
- chusteczki jednorazowe,
- papier zatłuszczony
zatł
lub zabrudzony Ŝywnością,
Ŝywno
- naczynia Ŝaroodporne,
aroodporne, kieliszki, kryształy,
- porcelana (kubki, doniczki, talerze),
- mięso,
ęso, kości,
ko
- niedopałki papierosów,

WI CEJ INFORMACJI UZYSKAJĄ
WIĘCEJ
UZYSKAJ
PAŃSTWO
W URZĘDZIE
DZIE MIEJSKIM
W ALWERNI
Tel. 12 283-11-15 wew.341

