POJEMNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ
PRZY NIERUCHOMOŚCIACH
ODPADY ZMIESZANE

POZOSTAŁE ODPADY OPAKOWANIOWE

Odpady, których nie można zbierać
w odpowiednio oznaczonych kolorystycznie
pojemnikach, ani przekazywać do punktu
selektywnej zbiórki odpadów, np. zużyte
pampersy, woreczki od odkurzacza, zepsute
mięso, papierosy i niedopałki, odchody
zwierzęce, stłuczka szklana, zimny popiół
i żużel z palenisk domowych należy gromadzić
w pojemnikach przeznaczonych na odpady
zmieszane

INSTRUKCJA
SEGREGACJI
ODPADÓW

Co należy wrzucać

• puste butelki plastikowe po kosmetykach
i środkach czystości (np. po szamponach, płynach),
• plastikowe opakowania po żywności
(np. kubki po jogurtach, margarynach),
• folie i torebki z tworzyw sztucznych,
• czyste kanistry plastikowe,
• opakowania wielomateriałowe typu tetrapak
(kartony po płynnej żywności i sokach) powinny
być opróżnione,
• opakowania stalowe i aluminiowe
(puszki, pudełka, folie itp.).

Czego nie należy
wrzucać
• opakowań po medykamentach,
• opakowań i butelek po olejach i smarach,
• puszek i pojemników po farbach i lakierach,
• opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych
• butelek typu PET

POŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA CHOINEK W DNIACH:
17,24,31 STYCZNIA 2022 r. oraz 7 LUTEGO 2022 r.
16,23,30 STYCZNIA 2023 r. oraz 6 LUTEGO 2023 r.
15,22,29 STYCZNIA 2024 r. oraz 5 LUTEGO 2024 r.
13,20,27 STYCZNIA 2025 r. oraz 3 LUTEGO 2025 r.
Zbiórka prowadzona będzie w formie „wystawki”. Podczas
akcji będzie można oddać tylko naturalne choinki pozbawione
wszelkich ozdób. Odbiór choinek dokonywany będzie tylko
z terenów nieruchomości objętych gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi. Choinki należy
wystawiać przy pojemnikach na odpady.

Przeterminowane leki zanieś do apteki.

BIO
POJEMNIK
KOLORU BRĄZOWEGO
Co należy wrzucać

• bioodpady, w tym trawa

Czego nie należy
wrzucać
zabudowa

jednorodzinna
• ziemi, torfu, kamieni itd.
• mięsa i kości zwierzęcych,
• odpadów drewnianych impregnowanych lub
malowanych,
• zwierzęcych odchodów,
• olejów jadalnych,
• popiołów powstających po obróbce węgla
kamiennego.
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF
• innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych)

CZERWONE POJEMNIKI
NA ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
można bezpłatnie przekazywać do PSZOK lub do
charakterystycznych czerwonych pojemników przeznaczonych
na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nieprzekraczający
50 cm rozlokowanych na terenie miasta.

www.rewolucjasmieciowa.walbrzych.eu

PAPIER
POJEMNIK KOLORU NIEBIESKIEGO
Co należy wrzucać

• gazety,
• książki i inny papier,
• tekturę,
• worki papierowe,
• ścinki drukarskie.

Czego nie należy
wrzucać
• opakowań z jakąkolwiek zawartością,
• lakierowanego lub foliowanego papieru
z folderów reklamowych,
• tapet,
• kalki,
• zatłuszczonego papieru.

Bardzo ważne jest, żeby makulatura
nie była mokra (wilgotność to istotny parametr
jej jakości) oraz, aby razem z papierem nie
trafiły do pojemnika żadne zanieczyszczenia
mechaniczne (np. metale, szkło, tekstylia,
piasek), chemiczne (np. kleje, farby)
czy mikrobiologiczne (pleśń czy grzyby).

BUTELKI PET
POJEMNIK KOLORU ŻÓŁTEGO
Co należy wrzucać

• puste butelki plastikowe po różnych napojach
typu PET.

Czego nie należy
wrzucać
• opakowań po medykamentach,
• opakowań i butelek po olejach i smarach,
• puszek i pojemników po farbach
i lakierach,
• opakowań po środkach chwastoi owadobójczych.

Mycie nie jest konieczne – dobrze, aby były względnie
czyste, ale drobne zanieczyszczenia zawartością
im nie zaszkodzą. Podstawową zasadą dotyczącą
wszystkich segregowanych przez nas opakowań jest
ZGNIATANIE!
Dzięki zgniataniu zmniejszamy objętość odpadów
i więcej się ich zmieści w pojemniku!

SZKŁO
POJEMNIK KOLORU ZIELONEGO
Co należy wrzucać

• butelki szklane,
• słoiki bez nakrętek/wieczka
• opakowania szklane po przetworach,
• szkło po dodatkach używanych w kuchni
(majonez, musztarda),
• butelki po napojach (soki, woda, alkohol)
oraz uszkodzone ich części.

Czego nie należy
wrzucać
• szkła płaskiego
(szyby okienne i samochodowe),
• szkła zbrojonego,
• luster,
• szklanek, kieliszków,
• szkła kryształowego,
• naczyń żaroodpornych,
• ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco,
doniczki, miski),
• żarówek, świetlówek,
• kineskopów,
• szklanych opakowań farmaceutycznych
i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością
zawartości.

Mycie nie jest konieczne – dobrze, aby były
względnie czyste, ale drobne zanieczyszczenia
zawartością im nie zaszkodzą.

W zabudowie jednorodzinnej rezygnuje się z worków do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych typu butelki PET, szkło, papier i tektura. W celu ułatwienia dostarczenia tego typu odpadów
do pojemników ogólnodostępnych tzw. gniazd przyjmuje się duże torby wielokrotnego użytku. Torby w ilości limitowanej, dostarcza Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

