Tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe,
metale
WRZUCAMY

Papier










zgniecione i puste butelki po napojach
zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej (po szamponach, płynach )
plastikowe opakowania po żywności (kubki po jogurcie, opakowania po margarynie)
kartoniki po mleku i napojach
aluminiowe i metalowe puszki po napojach i konserwach
drobny złom żelazny, z metali kolorowych
czyste worki, reklamówki
koszyczki po owocach










tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego
tworzyw piankowych, styropianu, naczyń jednorazowych
opakowań i butelek po olejach, smarach
puszek i pojemników po farbach i lakierach
opakowań po środkach chwasto i owadobójczych
pojemniki po aerozolach
sztucznych kwiatów
sprzętu AGD i RTV

NIE WRZUCAMY

WRZUCAMY









gazety, czasopisma, informatory, ulotki
książki, zeszyty, katalogi
torebki, worki papierowe
opakowania papierowe
kartony, tekturę
ścinki drukarskie
papier piśmienny











tapet,
worków po gipsie , cemencie, wapnie
kalek technicznych i papieru kopiującego
folii aluminiowych
zabrudzonego, tłustego papieru np. po maśle
papieru woskowanego
kartoników po mleku i napojach
pieluch jednorazowych
artykułów higienicznych

NIE WRZUCAMY

Zasady segregacji odpadów !
Szkło kolorowe
WRZUCAMY

Szkło białe
WRZUCAMY

 puste opakowania ze szkła kolorowego

 puste opakowania ze szkła białego -

(np. słoiki, butelki)
 puste kolorowe opakowania po
kosmetykach
 czyste (bez parafiny) znicze

bezbarwnego (np. słoiki, butelki)
 puste bezbarwne opakowania po
kosmetykach
 czyste (bez parafiny) znicze

NIE WRZUCAMY

 szkła okiennego
 szkła zbrojonego
 szyb samochodowych
 szkła żaroodpornego
 ceramiki , fajansu, porcelany
 kryształu
 szklanek, kieliszków, naczyń
żaroodpornych

 luster, kineskopów
 świetlówek, żarówek
 opakowań po lekach
 termometrów
 kapsli, zakrętek, korków
 zniczy z parafiną

NIE WRZUCAMY

 szkła okiennego
 szkła zbrojonego
 szyb samochodowych
 szkła żaroodpornego
 ceramiki, fajansu, porcelany
 kryształu
 szklanek, kieliszków, naczyń
żaroodpornych

 luster, kineskopów
 świetlówek, żarówek
 opakowań po lekach
 termometrów
 kapsli, zakrętek, korków
 zniczy z parafiną

Odpady zielone
WRZUCAMY








skoszona trawa
liście
chwasty
drobne gałęzie
trociny
kwiaty cięte i doniczkowe

NIE WRZUCAMY
 odpadów kuchennych np.:
- resztek owoców, warzyw
- produktów mlecznych
- skorupek jaj
- fusów po kawie, herbacie
- kości
 odpadów zwierzęcych

Segregując odpady w workach,
trzeba mieć również pojemnik na odpady zmieszane!
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski
GOSPODARKA ODPADAMI – POKÓJ NUMER 4
Tel. 062 72 16 088

