ZMIANA W SPOSOBIE SEGREGACJI!!!
MAKULATURA –PAPIER
(niebieski worek)

SZKŁO
(zielony worek)

METAL, PLASTIK OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
(worek żółty)
`WRZUCAMY:
WRZUCAMY:
WRZUCAMY:
 puste i zgniecione butelki
 gazety,
 butelki i słoiki szklane
po napojach i żywności plastikowe po napojach (np. typu
 książki,
PET),
bez nakrętek,
 katalogi,
 puste butelki plastikowe po
 butelki po napojach
 zeszyty,
kosmetykach i środkach czystości,
alkoholowych bez
 papierowe torby i worki,
 plastikowe opakowania po
kapsli,
 papier szkolny, biurowy,
 szklane opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach,
 kartony i tekturę oraz
kefirach, margarynach),
kosmetykach
wykonane z nich
 butelki należy wyrzucać  plastikowe zakrętki,
opakowania.
bez nakrętek i korków!  folię i torebki z tworzyw
sztucznych,
NIE WRZUCAMY:
 puszki po napojach, alkoholu,
 kartonów i tektury, które NIE WRZUCAMY:
konserwach,
 porcelany i ceramiki,
są pokryte folią
 kapsle
doniczek, zniczy z
aluminiową (np.
 drobny złom żelazny
zawartością wosku
opakowania typu tetra
 drobny złom metali kolorowych
pak po mleku, napojach),  żarówek, lamp
(np. zabawki, narzędzia).
neonowych,
 tłustego i zabrudzonego
 folia aluminiowa
fluorescencyjnych i
papieru (np. papierowe
 kartony po mleku
rtęciowych,
opakowania po maśle,
 kartony po sokach
reflektorów,
twarogu),
 szkła stołowego, szkła
 kalki,
NIE WRZUCAMY:
okularowego, szkła
 papieru termicznego i
 opakowań po smarach, gumy,
żaroodpornego,
faksowego,
 styropianu, wkładów po zniczach
 ekranów i lamp
 Tapet.
 puszek po farbach,
telewizyjnych,
 zabrudzonych ręczników
 opakowań po lekach,
 luster,
papierowych
 opakowań po środkach chwasto- i
 szyb samochodowych.
owadobójczych,
TERMINY PŁATNOŚCI z tytułu gospodarki odpadami:
 butelek po płynach chłodniczych,
I kwartał do 15 marca
 opakowań po aerozolach
II Kwartał do 15 maja
 puszek po farbach
III Kwartał do 15 września
 baterii, zabawek, sprzętu AGD.
IV kwartał do 15 listopada
Płatność w kasie, u sołtysa lub na konto bankowe:
69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ODPADY ZMIESZANE
(worek czarny)

ODPADY
BIODEGRADOWALNE

PSZOK
(odpady dowożone we
własnym zakresie)
WRZUCAMY:
(worek brązowy lub Teren ZGK, Łączna 115
 odpady, których nie
kompostownik)
Czynny w środy od 11-19
można zakwalifikować
WRZUCAMY:
oraz soboty 8-14
do któregokolwiek z
 resztki żywności
ODDAJEMY tylko
innych frakcji zbieranych
np.: obierki po
posegregowane odpady:
selektywnie np.:
ziemniakach,
baterie i akumulatory
 odpady składające się z
owocach i
świetlówki, żarówki
różnych materiałów
warzywach,
odpady biodegradowalne
 zabawki
 skorupki jajek,
kompletny zużyty sprzęt
 pampersy
 fusy po kawie i
elektryczny, elektroniczny
 tampony, podpaski
herbacie,
opakowania po nawozach
 waciki
 skoszoną trawę,
sztucznych i środkach
 płatki higieniczne
chwasty,
ochrony roślin
 patyczki do uszu
 drobne gałęzie,
opakowania po farbach
 szczoteczki do zębów
liście.
lakierach i innych środkach
 golarki
 popiół drzewny
chemicznych, olejach
 trwale zanieczyszczone
silnikowych i hydraulicznych
opakowania
NIE WRZUCAMY:
meble i inne odpady

zużyte ręczniki
 odpadów
wielkogabarytowe
papierowe
higienicznych (np.
zużyte opony
wacików,
odpady budowlane i
NIE WRZUCAMY:
podpasek, pieluch), rozbiórkowe stanowiące
 odpadów nadających
 popiołu z węgla
odpad komunalny
się do segregacji
kamiennego
200kg/gospodarstwo/rok
popiół
 żarówek, świetlówek.  kości
 zepsutego mięsa.
tworzywa sztuczne
szkło opakowaniowe
oleje i tłuszcze
NIE ODDAJEMY:
papy, eternitu
części samochodowych
(Regulamin PSZOK dostępny
na stronie www.laczna.pl)

