SZANOWNI MIESZKAŃCY
Od dnia 1 stycznia 2018 r. na terenie gminy Kodeń będzie obowiązywał nowy
system segregacji odpadów zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19).

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PAPIER – worek niebieski
Należy wrzucać
opakowania z papieru, karton, tekturę
(także falistą)
katalogi, ulotki, prospekty
gazety i czasopisma
papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki
papier pakowy
torby i worki papierowe

Nie należy wrzucać
odpadów higienicznych np. ręczników
papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych
papieru powleczonego folią
kartonów po mleku i napojach
tapet
pieluch jednorazowych i innych
materiałów higienicznych
zatłuszczonych jednorazowych
opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych
ubrań

SZKŁO – worek zielony
Należy wrzucać
butelki i słoiki po napojach i żywności
(w tym butelki po napojach
alkoholowych i olejach roślinnych)
szklane opakowanie po kosmetykach
(jeżeli nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców)
puste opakowania szklane po lekach,
rozpuszczalnikach, olejach, itp.

Nie należy wrzucać
ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu,
kryształów
szkła okularowego
szkła żaroodpornego
zniczy z zawartością wosku
żarówek i świetlówek
reflektorów
luster
szyb okiennych i zbrojonych
monitorów i lamp telewizyjnych
termometrów i strzykawek

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – worek żółty
Należy wrzucać

odkręcone i zgniecione butelki
plastikowe po napojach, nakrętki
plastikowe
plastikowe opakowania po produktach
spożywczych i plastikowe zabawki
opakowania wielomateriałowe (np.
kartony po mleku i sokach)
opakowania po środkach czystości (np.
proszkach do prania), kosmetykach
(np. szamponach, paście do zębów) itp.
plastikowe torby, worki, folie,
reklamówki, zafoliowany papier
aluminiowe puszki po napojach i
sokach i puszki po konserwach
folię aluminiową i metale kolorowe
kapsle, zakrętki od słoików
jednorazowe opakowania z papieru i
naczynia jednorazowe
puste opakowania po lekach i zużytych
artykułach medycznych
opakowania po chemii gospodarczej

Nie należy wrzucać

butelek i pojemników z zawartością
części samochodowych
zużytych baterii i akumulatorów
puszek i pojemników z zawartością
farb, lakierów itp.
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, AGD
strzykawek

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – worek brązowy
Należy wrzucać

odpadki warzywne i owocowe (w tym
obierki itp.)
pocięte gałęzie drzew i krzewów
skoszoną trawę, liście, owoce,
warzywa i chwasty
trociny i korę drzew
kwiaty z ewentualną pozostałością
ziemi kwiatowej

Nie należy wrzucać

kości zwierząt
olei różnego rodzaju
odchodów zwierząt
leków
drewna impregnowanego
płyt wiórowych i pilśniowych MDF
ziemi i kamieni
innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych)

POPIÓŁ – worek czarny

POZOSTAŁE ODPADY – kosz
(zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie)
Należy wrzucać

kości
tapety
pieluchy jednorazowe i inne materiały
higieniczne
ubrania i tekstylia
buty
ceramikę, porcelanę i fajans
szkła okularowe
lustra
szkła żaroodporne
gumą i produkty skórzane

Nie należy wrzucać

leków
popiołu
ziemi i kamieni
odpadów niebezpiecznych

Nieselektywna zbiórka odpadów obejmuje ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
Odpady, które nie zostały przypisane do którejkolwiek grupy selektywnej zbiórki
oraz:
meble i odpady wielkogabarytowe
zużyte baterie, żarówki, świetlówki
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
zużyte opony od samochodów osobowych i pojazdów jednośladowych
należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK w Kodeń I
(otwarte w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 900 – 1500).

