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Segregowanie odpadów – co, gdzie i jak?

Z życia gminy

Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

PAPIER

SZKŁO

PLASTIK, METALE

ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI

Worek / pojemnik niebieski
oznakowany napisem „PAPIER”

Worek/ pojemnik zielony
oznakowany napisem „SZKŁO”

Worek/ pojemnik żółty
oznakowany napisem „TWORZYWA
SZTUCZNE”

Worek/ pojemnik brązowy
oznakowany napisem „ODPADY
ZIELONE’

•
•
•
•
•

• butelki szklane,
• słoiki.

•p
 uste butelki plastikowe
• odpady zielone
typu PET (np. po napojach)
(skoszona trawa,
oraz po olejach spożywczych,
liście, chwasty,
• puste opakowania po
drobne gałęzie),
żywności, kosmetykach
• odpady z owoców
i środkach czystości,
i warzyw.
• folie i torebki z tworzyw
sztucznych,
• opakowania stalowe
i aluminiowe (puszki,
pudełka, folie itp),
• drobny złom żelazny
oraz drobny złom metali
kolorowych (np. zabawki,
narzędzia),
• opakowania
wielomateriałowe typu
tetrapak (np. kartony
po mleku, sokach).

gazety,
książki, zeszyty
tekturę,
worki papierowe,
ścinki drukarskie.

Środowisko

Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl
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PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH

ODPADY ZMIESZANE
Worek/ pojemnik czarny
oznakowany napisem „ODPADY
ZMIESZANE’

Punkt w Bielawie

• lakierowany lub foliowany
i zatłuszczony papier,
• tapety, kalki,
• odpady higieniczne,
• szkło płaskie (szyby okienne,
samochodowe),
• szkło stołowe (szklanki,
kieliszki),
• szkło kryształowe, lustra
• naczynia żaroodporne,
• ceramika, żarówki,
• opakowania po lekach,
• opakowania po aerozolach,
• zabrudzone opakowania
po tłuszczach (np. folie
po margarynie i maśle),
• popiół,
• resztki żywności (np.
wędliny, mięsa, ryby, kości).

• świetlówki,
• opakowania po farbach,
lakierach, smarach oraz
innych niebezpiecznych
substancjach,
• odpady zielone poza
okresem wegetacji tj.
od 1 listopada do 29
kwietnia,
• akumulatory, sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
złom, odpady budowlane

Tylko sortując odpady, oszczędzasz i dbasz o środowisko!

SEGREGACJA SIĘ OPŁACA!
Statystycznie każdy z nas wytwarza 300 kilogramów odpadów rocznie. Podejmując proste działania, niewymagające dodatkowych nakładów finansowych, możemy ograniczyć negatywne skutki
cywilizacyjnego postępu. Nawet drobne zmiany
pomogą ograniczyć nam ilość odpadów, nie obniżając jednocześnie jakości naszego życia. Mowa
oczywiście o segregacji, która nie tylko przyczyni

się do poprawy środowiska, ale również pozwoli
zaoszczędzić pieniądze. Decydując się na segregowanie śmieci, zapłacimy znacznie mniej, niż wrzucając wszystko do jednego kubła. Aby ją ułatwić,
każdy właściciel nieruchomości otrzyma pakiet
worków. W przypadku budynków wielolokalowych
(powyżej 7 lokali) wspólnoty muszą zaopatrzyć się
w pojemniki o minimalnej pojemności 120 l.

Na odwrocie znajdziecie informację o tym, do jakich
pojemników/worków należy wrzucać poszczególne
odpady. W żadnym z nich nie uwzględniono przeterminowanych leków. Należy je bowiem umieszczać
w pojemnikach, które znajdują się w wyznaczonych
aptekach na terenie naszej gminy. Dodatkowo dwa
razy w roku odbywać się będzie odbiór odpadów wielkogabarytowych – bezpośrednio z nieruchomości.

