JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

Gmina Malanów
PAPIER







SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE

gazety, zeszyty, ulotki
książki, katalogi, czasopisma
papierowe torby i worki
papier szkolny i biurowy
kartony i tekturę
opróżnione opakowania z papieru
i tektury

 butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
 butelki po napojach alkoholowych
 szklane opakowania po kosmetykach

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

ODPADY ZMIESZANE

POPIÓŁ

BIOODPADY

 puste butelki po napojach, kosmetykach
środkach czystości, olejach spożywczych
 opakowania po produktach spożywczych (np.
jogurtach, słodyczach, margarynach)
 plastikowe torebki, reklamówki, worki,
zakrętki i inne folie
 styropian opakowaniowy
 kartony po mleku, napojach, żywności
 puszki po napojach, konserwach, kapsle,
zakrętki słoików
 drobny złom żelazny i z metali kolorowych (np.
narzędzia, zabawki)

Odpady powstałe
w gospodarstwie
domowym po
wydzieleniu odpadów
przeznaczonych do
segregacji

Obowiązuje
selektywna zbiórka
żużli i popiołów
z palenisk domowych

 odpadki warzywne






i owocowe (w tym
obierki itp.)
gałęzie drzew
i krzewów
skoszona trawa
trociny i kora
drzew
resztki jedzenia

UWAGA! NIE WRZUCAMY!
 kartonów i tektur pokrytych folią
aluminiową (np. po mleku
i napojach)
Odpady te wrzucamy do worków
na tworzywa sztuczne
 zabrudzonego i zatłuszczonego
papieru (np. opakowań po maśle,
twarogu)
 tapet i worków po materiałach
budowlanych (np. cemencie,
klejach)
 odpadów higienicznych (ręczników
papierowych, podpasek, pieluch)
Odpady te wrzucamy do
pojemnika na zmieszane odpady
komunalne

 szkła stołowego, żaroodpornego, porcelany,
fajansu i ceramiki
 luster, witraży, kryształów, zniczy
z zawartością wosku
Odpady te wrzucamy do pojemnika na
odpady zmieszane
 szyb samochodowych, okiennych, reflektorów
Odpady te oddajemy przy
montażu nowych
 opakowań po lekach, olejach itp.
 żarówek, świetlówek
 ekranów i lamp telewizyjnych, monitorów
Odpady te przekazujemy do Punktu
Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych

 opakowań po lekach farbach , lakierach
i olejach silnikowych
 zużytych baterii i akumulatorów
 strzykawek ,wenflonów
 styropianu budowlanego
 zużytego sprzętu elektronicznego
i elektrycznego
 odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Odpady te przekazujemy do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 opakowań po środkach ochrony roślin
i owadobójczych
Odpady te oddajemy
do miejsca zakupu środków

 odpadów
niebezpiecznych (leków,
baterii, farb,
chemikaliów, żarówek,
środków ochrony roślin)
 zużytego sprzętu
elektronicznego
i elektrycznego
 odpadów
wielkogabarytowych
 opon
 odpadów budowlanych
i rozbiórkowych

Nie wrzucamy
innych odpadów!

Nie wrzucamy
gorącego popiołu!







kości zwierzą
odchodów zwierząt
popiołu
leków
drewna
impregnowanego
 płyt wiórowych
i MDF
 ziemi i kamieni
 innych odpadów
komunalnych (w tym
niebezpiecznych)

Odpady te przekazujemy
do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych

PAMIETAJ !
 usuń zszywki, metalowe części
i plastikowe opakowania

 Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do worka

Oszczędzamy wodę!
 Wyrzucaj opakowania opróżnione, a nie myte!

Kontakt:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Malanowie
ul. Słoneczna 1, 62 – 709 Malanów
tel. 63 278 81 33 wew. 66 ,
e-mail: komunalne@malanow.pl

 Zgniataj butelki plastikowe i puszki metalowe

Oszczędzamy wodę!
 Wyrzucaj opakowania opróżnione, a nie myte!

Odpady oddajemy we
własnych pojemnikach

Popiół oddajemy we
własnych
pojemnikach

PUNKT SELEKKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MALANOWIE
(teren Gminnej Oczyszczalni Ścieków - ul. Kaliska 33 F) przyjmuje:
 odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, dywany itp.),  zużyte opony
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),
 zużyte baterie i akumulatory
 odpady budowlane i rozbiórkowe, resztki farb, lakierów,
 przeterminowane leki, strzykawki itp.
rozpuszczalników oraz opakowania po nich
 świetlówki , termometry
Dni otwarcia: środa 12:00 -18:00, sobota 8:00- 14:00
 odzież i tekstylia

