Gmina Aleksandrów

Jak segregwać odpady?
Od dnia 1 lipca 2013 r. na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Aleksandrów. W ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele
nieruchomości zobowiązani są do wydzielenia odpadów na następujące kategorie:

WOREK NIEBIESKI (PAPIER I TEKTURA)
WRZUCAMY:
gazety, książki, zeszytykatalogi, prospekty, foldery, czyste torby i worki papierowe, pudełka z tektury i kartonu,
kartony po mleku i sokach (uwaga! tylko w małych ilościach)
NIE WRZUCAMY:
kalki, artykuły higieniczne (pampersy, podpaski, itp.), zabrudzone i tłuste papiery, tapety
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WOREK ŻÓŁTY (TWORZYWA SZTUCZNE)
WRZUCAMY:
opakowania po napojach i płynach, opakowania po produktach spożywczych, opakowania po chemii gospodarczej i po
kosmetykach, pojemniki i skrzynki, artykuły gosp. domowego z tworzyw sztucznych, plastikowe nakrętki, czyste folie i
reklamówki i woreczki foliowe, butelki po olejach, baterie i akumulatorki
NIE WRZUCAMY:
strzykawki i inne artykuły medyczne, artykuły higieniczne (pampersy, podpaski, itp.), zabrudzone i tłuste folie,
reklamówki i woreczki foliowe, zabawki, styropian i inne tworzywa piankowe, opony

WOREK CZERWONY (METALE)
WRZUCAMY:
puszki po konserwach, puszki po napojach, drobny złom i metale, metalowe kapsle i nakrętki, folia aluminiowa,
pojemniki po areozolach, metalowe naczynia kuchenne garnki, patelnie, sztućce metalowe
NIE WRZUCAMY:
igły i inne artykuły medyczne, nie opróżnione opakowania po lekach, farbach, lakierach, baterie i akumulatorki, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny
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WOREK BIAŁY (SZKŁO)
WRZUCAMY:
butelki i słoiki szklane po napojach, butelki i słoiki szklane po żywności, szklane opakowania
NIE WRZUCAMY:
szkło żaroodporne, szkło kryształowe, ceramika i doniczki, fajans i porcelana, znicze i zawartością wosku, żarówki i
świetlówki, lustra i witraże, szyby samochodowe, szyby okienne i zbrojone, monitory i lampy telewizyjne, termometry
i strzykawki szklane

WOREK POMARAŃCZOWY (OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE)

WRZUCAMY:
kartony po mleku i sokach
NIE WRZUCAMY:
nie opróżnione opakowania po lekach, zabawki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, znicze i zawartością wosku
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WOREK ZIELONY (ODPADY ZIELONE)
WRZUCAMY:
drobne gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew
NIE WRZUCAMY:
odpady kuchenne, owoce i warzywa, ziemia i kamienie, zrośliny zaatakowane chorobami

WOREK BRĄZOWY (ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI)

WRZUCAMY:
odpady pochodzenia roślinnego, owoce i warzywa
NIE WRZUCAMY:
kości zwierząt, mięso i padlina zwierząt, olej jadalny, drewno impregnowane, płyty wiórowe, bandaże i waciki
opatrunkowe, artykuły higieniczne (pampersy, podpaski, itp.), odchody zwierząt, popiół, papier
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WOREK SZARY (DROBNY GRUZ, ZIMNE POPIOŁY)

WRZUCAMY:
zimny popiół, drobny gruz budowlany, drobne kawałki cegieł i pustaków, pył budowlany, ceramika i doniczki, fajans
porcelana
NIE WRZUCAMY:
gruz budowlany o dużym rozmiarze i ciężarze, duże kawałki cegieł i pustaków, gorący lub ciepły popiół, drewno
impregnowane, płyty kartonowe-gipsowe

WOREK CZARNY (WSZYSTKIE ODPADY, KTÓRE NIEPODLEGAJĄ SEGREGACJI)

WRZUCAMY:
pampersy, podpaski, waciki, wata, inne artykuły higieniczne, zabrudzone i tłuste folie, reklamówki i woreczki, zużyte
gąbki i ściereczki, zużyte obuwie i odzież, kości zwierząt, szkło żaroodporne ceramika i porcelana, szkło kryształ lustra,
witraże, i znicze z zawartością wosku, kalka, zabrudzone i tłuste papiery, tapety, bandaże, opatrunki, odchody
zwierząt, drobne zabawki i inne odpady, które nie kwalifikują się do segregacji
NIE WRZUCAMY:
leki, chemikalia np. farby, oleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin i ich opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, żarówki i świetlówki, inne odpady niebezpieczne, baterie i akumulatorki
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