ODPADY ZIELONE
NALEŻY ODDAWAĆ:



wiązki gałęzi drzew i krzewów
skoszoną trawę, liście i kwiaty w workach

Segregacja odpadów
komunalnych

NIE NALEŻY ODDAWAĆ:











popiołu drzewnego i z węgla kamiennego, niedopałków
resztek jedzenia, zwłaszcza mięsa i kości zwierząt
oleju jadalnego
odchodów zwierząt
drewna impregnowanego
płyt wiórowych i MDF
ziemi i kamieni
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
owoców, warzyw i innych okopowych
trocin i kory drzew

ODPADY WIELKOGABARYTOWE ORAZ
ZUŻYTY SPRZĘT RTV I AGD
NALEŻY ODDAWAĆ:

stare meble np. fotele, krzesła, kanapy, łóżka, materace, sofy, szafy

wykładzinę i dywany

wózki dziecięce, sanki, rowery, duże zabawki itp.

armatura łazienkowa

zużyte, zepsute lub przestarzałe pralki, lodówki, komputery, telefony

telewizory, sprzęt audio, żelazka, wiertarki i inne podobne urządzenia zasilane na
prąd lub na baterie

NIE NALEŻY ODDAWAĆ:









odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
styropianu, wełny mineralnej
odpadów poremontowych i gruzu
drewnianej stolarki, paneli podłogowych
opon samochodowych, dętek
sidingu
zdemontowanego, rozkręconego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
świetlówek i żarówek

Odpady selektywnie zebrane winny być wystawione do godziny 7:00 w
widocznym miejscu, zapewniającym dojazd samochodu śmieciarki. Jeżeli
odpady segregowane będą wystawione w innych workach niż do tego
przeznaczone to prosimy o podpisanie, co znajduję się w ich zawartości.
Wysegregowane i rozdzielone odpady komunalne przyjmowane są
również przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
ul. gen. Emila Fieldorfa "Nila" 8 w Skawinie.
Dodatkowe informacje dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych oraz szczegółowe zasady gospodarowania odpadami
komunalnymi określone są w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz uchwałach Rady Miejskiej w Skawinie – dostępne na stronie
internetowej www.gminaskawina.pl w zakładce:

TWORZYWA SZTUCZNE I METAL
NALEŻY WRZUCAĆ:













odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
plastikowe opakowania po produktach spożywczych
opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
plastikowe opakowania po środkach czystości, kosmetykach itp.
plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
aluminiowe puszki po napojach i sokach
metalowe kapsle, zakrętki od słoików
puszki po konserwach
folię aluminiową
metale kolorowe
garnki

SZKŁO
NALEŻY WRZUCAĆ:



butelki i słoiki po artykułach spożywczych
szklane opakowania po kosmetykach

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
opakowań po aerozolach
butelek i pojemników z zawartością
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych

MAKULATURA
NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

opakowań po lekach, strzykawek i innych zużytych artykułów medycznych

opakowań po olejach przemysłowych i silnikowych, po farbach, środkach
chwastobójczych i owadobójczych

plastikowych odpadów budowlanych (np. rury PCV, ramy okienne itp.)

styropianu i innych tworzyw piankowych

pieluch jednorazowych i innych artykułów higienicznych

butelek i pojemników z zawartością

plastikowych zabawek

części samochodowych

zużytych baterii i akumulatorów

zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

puszek i pojemników po farbach i lakierach

NALEŻY WRZUCAĆ:








opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
katalogi, ulotki, prospekty
gazety i czasopisma
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
zeszyty i książki
papier pakowy
torby i worki papierowe

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:









ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
papieru lakierowanego i powleczonego folią
papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
kartonów po mleku i napojach
tapet, pieluch jednorazowych i podpasek
papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
ubrań

