INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWIDŁOWEGO SEGREGOWANIA ODPADÓW

WOREK ŻÓŁTY – segregujemy materiały opakowaniowe:





WRZUCAMY:
Papier, karton, np. gazety, czasopisma, zeszyty,
książki, opakowania;
Tworzywa sztuczne, np. zgniecione i odkręcone
butelki plastikowe po napojach, pudełka, torebki
foliowe, opakowania;
Metal, np. puszki po napojach, opakowania ,
złom żelazny i metale kolorowe
Szkło, np. szklane butelki i słoiki po napojach i
żywności










NIE WRZUCAMY:
Tłusty i zabrudzony papier;
Tapety, worki np. po cemencie, nawozach;
Odpady higieniczne, np. zużyte ręczniki,
chusteczki, pieluchy;
Butelki i pojemniki z zawartością;
Opakowania po lekach, aerozolach, olejach;
Sprzęt RTV i AGD;
Szkło: okienne, żaroodporne, fajans, lustra;
Świetlówki, żarówki

WOREK BRĄZOWY – odpady ulegające biodegradacji:








WRZUCAMY:
Resztki żywności;
Nadpsuta żywność;
Pozostałości po owocach i warzywach (np.
ogryzki, obierki);
Skorupki jaj, łupiny orzechów;
Stary chleb;
Resztki mięsne, kości, ości;
Fusy po kawie i herbacie



NIE WRZUCAMY:
Odpady zielone (trawa, liście, gałęzie) odpady
zielone należy dostarczać do PSZOK;
Zmieszane odpady komunalne;










NIE WRZUCAMY:
Gruz i inne odpady budowlane;
Sprzęt RTV i AGD;
Substancje toksyczne i żrące;
Baterie;
Tonery do drukarek;
Termometry rtęciowe;
Przeterminowane leki;
Świetlówki.



POJEMNIK – odpady zmieszane


WRZUCAMY:
Wszystkie odpady zmieszane które nie nadają się
do ponownego odzysku.

Odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano – rozbiórkowe, chemikalia i akumulatory,
zużyty sprzęt AGD i RTV, zużyte opony, popiół, należy dostarczać do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH (PSZOK) ul. Przemysłowa 5 (stacja paliw SKR) czynnego pn.-pt. 700 – 1700 i sob. 700 – 1300.
Zużyte baterie można wyrzucać do pojemników zlokalizowanych w:
- Urzędzie Gminy ul. 1 Maja 50, Szumowo;
- Market Lewiatan, ul 1 Maja 53 Szumowo
-Sklep Spożywczo-Przemysłowy Agnieszka Dorobis, ul. 1 Maja 57, Szumowo
Lekarstwa (zużyte, przeterminowane) można wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników zlokalizowanych w:
- Apteka ul. 1 Maja 50, Szumowo
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Zdrowie” w Szumowie ul. Dolna 24;

ODPADY NALEŻY WYSTAWIAĆ PRZED TEREN POSESJI NAJPOŹNIEJ DO 700 W DNIU ICH ODBIORU

