TWORZYWA SZTUCZNE
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE METALE

SZKŁO
OPAKOWANIA SZKLANE

POJEMNIK

WRZUCAMY
 opróżnione, osuszone i zgniecione
plastikowe opakowania po produktach
spożywczych oraz chemii gospodarczej
 plastikowe worki, torebki, reklamówki
 opakowania wielomateriałowe (np.
kartony po mleku, sokach)
 kapsle z butelek oraz metalowe i
plastikowe nakrętki, pokrywki ze
słoików
 opróżnione, osuszone i zgniecione
puszki aluminiowe po napojach
 puszki z blach stalowej
 folię aluminiową
 metalowe narzędzia, rury, druty i drobny
złom
NIE WRZUCAMY:
 tworzyw sztucznych pochodzenia
medycznego, mokrych folii,
 baterii
 opakowań i butelek po smarach
 puszek i pojemników po farbach i
lakierach
 styropianu i innych tworzyw
piankowych
 sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 szyb z pleksy
 elementów pojazdów, np. zderzaków,
luster
 opakowań po środkach chwastobójczych
i owadobójczych.

WRZUCAMY:
 opróżnione i osuszone butelki po żywności
i napojach ze szkła białego i kolorowego,
bez nakrętek
 opakowania po kosmetykach
 słoiki po żywności bez zawartości i bez
nakrętek

WRZUCAMY:
 pozostałości z sortowania
w tym: popiół, pieluchy jednorazowego
użytku, tzw. pampersy itp.,
 potłuczone szkło, mogące
uszkodzić worek przeznaczony
do segregacji

NIE WRZUCAMY:
 ceramiki, porcelany i kryształów
 szkła budowlanego (szyby okienne,
zbrojone)
 luster,
 szyb samochodowych
 szklanych opakowań
farmaceutycznych i chemicznych z
pozostałościami
 luksferów (pustaków szklanych)
 żarówek, lamp
 zniczy z woskiem

NIE WRZUCAMY:

odpadów, które można
wysegregować
tzn. wrzucić do worka żółtego,
białego lub umieścić w PSZOK-u)

PSZOK
(Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Brudzewie)
ul. Pólko

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą
przywieźć i bezpłatnie oddać w PSZOK ( w
godzinach otwarcia ) posegregowane odpady
komunalne, typu:
 papier i tektura
 odzież i tekstylia
 odpady zielone, kuchenne - ODPADY
TE MOGĄ BYĆ KOMPOSTOWANE W
PRZYDOM. KOMPOSTOWNIKACH
 zużyte baterie i akumulatory,
 przeterminowane lekarstwa i chemikalia,
 meble i odpady wielkogabarytowe,
 zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny,
 zużyte opony,
 odpady budowlane i rozbiórkowe
(powstałe w wyniku drobnych robót nie
wymagających pozwolenia na budowę ani
zgłoszenia).

BUTELKĘ PET, KARTONY I PUSZKĘ PROSIMY ZGNIEŚĆ!!
PROSIMY O WRZUCANIE TYLKO CZYSTYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH WEDŁUG INSTRUKCJI!!

