ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
w Gminie Solec nad Wisłą (od 1 stycznia 2018r.)

ZMIESZANE
ODPADY KOMUNALNE

Pojemnik z napisem
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE

SZKŁO

PAPIER

BIOODPADY

WRZUCAMY

WRZUCAMY

WRZUCAMY

WRZUCAMY:

 puste opakowania plastikowe
po żywności (butelki PET,
pojemniki i kubki, folia),
 puste opakowania wielomateriałowe,
(Tetra-Pak - np. karton po mleku, soku),
 drobny złom metalowy, np. puszki
po napojach i żywności, zakrętki
od słoików i butelek, kapsle,
 folia bąbelkowa,
 opakowania po chemii
gospodarczej i kosmetycznej,
 czyste worki i torebki foliowe, reklamówki,
 nakrętki plastikowe.

 Puste słoiki bez zakrętek
 Puste butelki szklane,
także po kosmetykach.

 Gazety, katalogi,
czasopisma,
 Ulotki reklamowe,
 Zeszyty, książki,
 Kartony, mapy,
 Pudełka i torby papierowe,
 Opakowania z papieru
i tektury (także falistej).

Pojemnik czarny
WRZUCAMY

 pieluchy, chusteczki
i inne odpady higieniczne,

 zabrudzone opakowania
plastikowe i papierowe,

 paragony (papier fakturowy),
 odzież, drobne
tekstylia, torby,

 szkło okienne, żaroodporne,
porcelana, ceramika, lustra,

 zabawki,
 brudne tacki styropianowe,

PŁUKAJ I OPRÓŻNIAJ
OPAKOWANIA! ZGNIEĆ,
ZANIM WYRZUCISZ BUTELKĘ!

 opakowania po dezodorantach,
 resztki żywności,
 wystudzony popiół i inne

NIE WRZUCAĆ:
opakowań z zawartością i żywnością,
opakowań po olejach i smarach,
farbach, lakierach, opryskach,
odpadów higienicznych,
np. szczoteczek do zębów,
styropianu, gumy,
zużytej i brudnej folii malarskiej,
zabawek,
plastikowych części samochodowych,
zużytego sprzętu RTV/AGD

opakowania z zawartością,

pozostałości po segregacji.

NIE WRZUCAĆ:

 gorącego popiołu, lodu, śniegu,
 gruzu, ziemi, kamieni,
 odpadów niebezpiecznych,
 odpadów płynnych.












SZKŁA NIE TŁUCZEMY!
PŁUKAJ I OPRÓŻNIAJ
BUTELKI ORAZ SŁOIKI!
NIE WRZUCAĆ:

 opakowań z zawartością
i żywnością,

 szkła budowlanego
(okiennego lub
zbrojonego),

 ceramiki, porcelany,
talerzy, doniczek,

 zakrętek, kapsli, korków,
 szyb samochodowych,
 kineskopów, luster,
szkła żaroodpornego.

ZGNIEĆ, ZANIM
WYRZUCISZ KARTON!
NIE WRZUCAĆ:

 Makulatury mokrej,
zabrudzonej klejem,
farbą, pleśnią, cementem,
tłuszczem, itp.

 Kalki, folii, tapet,
 Odpadów higienicznych:
pampersów, wacików,
podpasek, ręczników
papierowych, itp.

 kartonów po mleku
i napojach.

 wszelkie roślinne
odpady kuchenne,

 resztki owoców
i warzyw.

NIE WRZUCAĆ:

 odpadów
pochodzenia
zwierzęcego,

 mięsa,
 płynnych odpadów
kuchennych,

 zepsutej żywności.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Solcu nad Wisłą
zlokalizowany przy ul. Al. Kazimierza Wielkiego 5,
działa DLA MIESZKAŃCÓW Gminy Solec nad Wisłą w środy i soboty w godzinach 9:00-15:00
Do PSZOK dostarczamy tzw. "problemowe" odpady komunalne POCHODZĄCE Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO.

ODPADY BUDOWLANE
i ROZBIÓRKOWE

ODPADY ZIELONE

MEBLE I INNE ODPADY
WIELKOGABARYTOWE

ODPADY NIEBEZPIECZNE
 zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny,
 zużyte baterie i akumulatory,
 przeterminowane leki
i chemikalia,
 opakowania po nawozach
i środkach ochrony roślin.

ODPADY ZBIERANE
SELEKTYWNIE
 papier i tektura,
 tworzywa sztuczne, metale
i opakowania wielomateriałowe,
 szkło i opakowania szklane,
 odpady ulęgające biodegradacji.

Zalecamy, aby telefonicznie ustalić godzinę dostarczenia odpadów
na teren PSZOK oraz dopytać, czy odpady kwalifikują się do przyjęcia,
dzwoniąc pod numer telefonu 41 262 41 00 w. 6.

ZUŻYTE OPONY
z samochodów osobowych

