Do żółtego worka wrzucamy czyste:
tworzywa sztuczne (zgniecione butelki po napojach i chemii gospodarstwa domowego, kosmetykach,
folie opakowaniowe, reklamówki, worki i pojemniki po artykułach sypkich, plastikowe koszyki po owocach i
wyrobach garmażeryjnych, nakrętki metalowe i plastikowe, kartony po napojach i mleku);
materiały papierowe (gazety, czasopisma, ulotki reklamowe, katalogi, zeszyty, książki, papierowe torby i
worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania);
opakowania metalowe ( puszki po napojach, sokach i konserwach, drobny złom żelazny i metali
kolorowych).
Nie wrzucamy:
Opakowań po aerozolach, opakowań z tworzyw sztucznych po olejach silnikowych, farbach, lakierach i
środkach ochrony roślin, plastikowych i metalowych części samochodowych, mebli i zabawek, strzykawek,
wenflonów i innych odpadów medycznych, naczyń jednorazowych, pampersów, podpasek, chusteczek
higienicznych, ręczników kuchennych, drobnych odpadów biurowych- zszywek, spinaczy,
sprzętu agd i rtv, baterii, odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Do zielonego worka wrzucamy:
Czyste i nie potłuczone szklane butelki i słoiki (kolorowe i bezbarwne, po napojach, produktach
spożywczych i kosmetykach, bez nakrętek, zacisków gumowych, uszczelek i części metalowych).

Nie wrzucamy:
Luster, szyb samochodowych i okiennych, ceramiki, porcelany i fajansu, kryształu i kieliszków,
szkła stołowego, okularowego, żaroodpornego, ekranów, lamp telewizyjnych, doniczek, żarówek,
reflektorów, lamp neonowych, rtęciowych i fluorescencyjnych, zniczy,
opakowań po lekarstwach, stłuczki szklanej.

Odpady zmieszane: wrzucamy wszystko czego nie możemy wrzucić do selektywnie
segregowanych odpadów, m.in. : porcelana, talerze, zabawki, opakowania po aerozolach,
popiół, pampersy, artykuły higieniczne (patyczki higieniczne, wata, ręczniki papierowe itp.),
potłuczone szyby, stłuczkę szklaną.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości zadeklarowanego obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w drodze decyzji zostanie naliczona wyższa opłata za odpady
komunalne

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie (Uchwała Rady Gminy Nr
VIII/52/2015 z dnia 30 czerwca 2015) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny mieć pojemności
nie mniejszą niż 120 litrów
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