NIE WRZUCAMY

WRZUCAMY

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY
WOREK
ZIELONY
„SZKŁO”
• butelki i słoiki
szklane po
napojach i
żywności,
• butelki po
napojach
alkoholowych,
• szklane
opakowania po
kosmetykach.

WOREK
NIEBIESKI
„PAPIER”
• gazety, książki,
katalogi, zeszyty,
czasopisma,
papier szkolny i
biurowy,
• kartony i tektura
oraz zrobione z
nich opakowania,
• papierowe torby i
worki.

•
•
•
•
•
•
•
•

• ceramiki, fajansu,
porcelany,
• szkła stołowego,
• szkła ozdobnego i
kryształowego,
• szkła
okularowego,
żaroodpornego,
• szyby, okna,
lustra, ekrany
telewizyjne,
żarówki itp

WOREK ŻÓŁTY
„METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE”
puste, odkręcone i zgniecione
butelki plastikowe po napojach,
puste butelki plastikowe po
kosmetykach i środkach czystości,
plastikowe opakowania po
żywności (np. jogurtach, serkach,
kefirach, margarynach),
plastikowe zakrętki,
folie i torebki z tworzyw
sztucznych,
puszki po napojach, konserwach,
kartony po mleku i sokach,
drobny złom żelazny oraz drobny
złom metali kolorowych (np.
zabawki, narzędzia).

•

•
•
•

WOREK
WOREK
BRĄZOWY
SZARY
„BIO”
„POPIÓŁ”
resztki
• popiół z
żywności (np.
ogrzewania
obierki, po
domu
ziemniakach,
owocach i
warzywach),
skorupki
jajek,
fusy po kawie
i herbacie,
skoszona
trawa,
chwasty,
drobne
gałęzie, liście.

• kartonów i tektur • butelek i opakowań z jakąkolwiek
• odpadów
pokrytych folią
zawartością,
higienicznych
aluminiową,
(waciki,
• butelki i opakowania po olejach
podpaski,
silnikowych, smarach, puszki po
• tłuste i zabrudzone
pieluchy),
papiery, papier
farbach, baterie, opakowania po
termiczny i
lekach, środkach ochrony roślin,
• płynnych
faksowy,
środkach owadobójczych, styropian odpadów
guma.
kuchennych,
• odpady
higieniczne,
• folii, plastiku,
metalu,
• tapety, worki po
szkła, popiołu.
cemencie i klejach.

•
•
•
•
•
•

WOREK PRZEZROCZYSTY
„POZOSTAŁOŚCI PO
SEGREGOWANIU”
zużyte środki higieniczne (pampersy,
podpaski, plastry, itp.),
ręczniki papierowe, chusteczki
higieniczne, waciki,
żwirek z domowej hodowli zwierząt (np.
kota, chomika) wraz z ich odchodami,
popiół z papierosów wraz z niedopałkami,
zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy,
ceramika, fajans, szkło kryształowe,
okularowe,
drobne akcesoria i przybory domowe z
drewna, skóry, gumy,
buty, paski skórzane oraz drobne tekstylia,
styropian opakowaniowy po sprzęcie
RTV i AGD,
jednorazowe naczynia styropianowe.

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE
• łóżka, wersalki, sofy,
• stoły, krzesła, biurka, regały,
fotele,
• materace, dywany,
• meble ogrodowe,
• zabawki dużych rozmiarów,
• płyty meblowe,
• duży sprzęt sportowy, rowery.

Wraz z odpadami
wielkogabarytowymi odbierane
są:
•
• opony od samochodów
osobowych (bez felg),
•
• zużyty sprzęt AGD i RTV
(telewizory, radia, pralki,
•
lodówki, zamrażarki, odkurzacze)
• żadnych surowców wtórnych z papieru,
• odpadów budowlanych i
plastiku, metalu, szkła,
poremontowych (gruz, stare tapety,
deski, drzwi, okna, kafelki,
• popiołu,
umywalki, wanny, miski klozetowe,
• odpadów zielonych,
sedesy),
• odpady zawierające substancje
• akumulatory, baterie,
niebezpieczne (np. lakiery, rozpuszczalniki, • odpady niebezpieczne (farby
gaz), elektrośmieci, chemikalia, baterie,
lakiery, chemikalia).
odpady remontowo–budowlane oraz inne
odpady niebezpieczne.
•

UWAGA:
•

•

Na terenie Składowiska Odpadów w Łosicach, ul. Ekologiczna 5, Związek Komunalny Niekażone Środowisko prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) do którego mieszkańcy miasta i gminy Łosice mogą w ramach opłaty uiszczanej do gminy dostarczać odpady komunalne wymienione
powyżej w tabeli oraz dodatkowo chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, oraz inne odpady wymienione w Regulaminie
dostępnym na stronie internetowej: www.zkns-losice.pl
Opony pochodzące z ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych oraz inne odpady pochodzące z produkcji rolniczej (folie, worki, sznurki, itp.) nie będą odbierane
ponieważ nie pochodzą one z gospodarstwa domowego ale są odpadami powstającymi w trakcie prowadzonej działalności rolniczej.

UWAGA!!! ODPADY POWINNY BYĆ WYSTAWIONE DO GODZINY 700 RANO!
ODPADY NIEWYSTAWIONE DO WYMIENIONEJ GODZINY NIE ZOSTANĄ ODEBRANE!

