NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE ŁYSE

Papier

WRZUCAMY
opakowania z
papieru;
kartony;
tekturę (także falistą);
katalogi;
ulotki;
prospekty;
foldery;
gazety;
czasopisma;
papier szkolny i
biurowy;
zadrukowane kartki;
zeszyty;
książki;
papier pakowy;
torby i worki
papierowe.

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

Szkło

WRZUCAMY
szklane butelki i
słoiki po napojach lub
żywności (w tym
butelki po napojach
alkoholowych
i olejach roślinnych);
szklane opakowania
po kosmetykach i
chemii gospodarczej
(o ile nie są
wykonane z kilku
surowców).

NIE WRZUCAMY
× szkła żaroodpornego,
kryształowego,
okularowego;
× szyb okiennych,
zbrojonych,
samochodowych;
× luster;
× ceramiki, porcelany,
doniczek;
× zniczy z zawartością
wosku;
× żarówek i
świetlówek;
× reflektorów;
× monitorów i lamp
telewizyjnych;
× opakowań po lekach,
olejach silnikowych i
rozpuszczalnikach;
× termometrów;
× strzykawek.

Metale i tworzywa
sztuczne

WRZUCAMY
plastikowe butelki
i nakrętki;
plastikowe torby,
worki, reklamówki i
inne folie;
opakowania i koszyki
po produktach
spożywczych;
opakowania po
chemii gospodarczej i
kosmetykach (np.
szamponach,
proszkach do prania,
płynach do mycia
naczyń, pastach do
zębów itp.);
aluminiowe puszki po
napojach i sokach;
puszki z blachy
stalowej (konserwy);
kapsle,
zakrętki od słoików;
folię aluminiową;
odpady
wielomateriałowe
(np. kartony po mleku
i sokach);
zabawki z tworzywa
sztucznego (o ile nie
są wykonane z kilku
surowców).
NIE WRZUCAMY
× strzykawek,
wenflonów i innych
artykułów
medycznych;
× opakowań po lekach i
zużytych artykułów
medycznych;
× opakowań po olejach
silnikowych;
× części
samochodowych;
× puszek i pojemników
po farbach i lakierach;
× zużytego sprzętu
elektronicznego i
AGD;
× zużytych baterii i
akumulatorów;
× plastikowych
zabawek
elektrycznych.

Odpady ulegające
biodegradacji

WRZUCAMY
odpadki warzywne i
owocowe (w tym
obierki itp.);
resztki jedzenia;
zepsutą żywność;
skorupki jaj;
filtry do kawy i
herbaty z zawartością;
gałęzie drzew i
krzewów;
skoszoną trawę;
liście;
kwiaty;
drobne rośliny
doniczkowe;
trociny i korę drzew;
papierowe ręczniki,
chusteczki, serwetki
itp.;
zanieczyszczone
opakowania
papierowe.

Odpady zmieszane

WRZUCAMY
odpady, które nie
kwalifikują się do
grupy odpadów
segregowanych, a
zarazem nie
stanowiące odpadu
niebezpiecznego;
wystudzony popiół;
pieluchy jednorazowe
i artykuły higieniczne;
inne odpady, które nie
kwalifikują się do
grupy odpadów
segregowanych.

UWAGA !!!
Segregacja odpadów
biodegradowalnych
nie obowiązuje jeśli
gospodarstwo domowe
posiada przydomowy
kompostownik.
NIE WRZUCAMY
× kości zwierząt;
× odchodów zwierząt
domowych, ani
materiałów nimi
zabezpieczonych (w
tym żwirku dla
kotów i ściółki dla
gryzoni);
× oleju jadalnego;
× zużytych artykułów
higienicznych, w tym
pieluch
jednorazowych;
× drewna
impregnowanego;
× płyt wiórowych i
pilśniowych;
× ziemi i kamieni;
× popiołu z węgla
kamiennego;
× leków;
× innych odpadów
komunalnych
(w tym
niebezpiecznych).

NIE WRZUCAMY
× zużytych baterii i
akumulatorów;
× świetlówek i żarówek;
× zużytego sprzętu
elektronicznego i
elektrycznego;
× przeterminowanych
leków i chemikaliów;
× odpadów
wielkogabarytowych,
np. mebli;
× odpadów
segregowanych,
rozbiórkowych;
× zużytych opon;
× bioodpadów.

DODATKOWE
INFORMACJE
Segregując
pamiętajmy by:
! opakowania
papierowe i plastikowe
były opróżnione z
produktu i zgniecione;
! wrzucać nie stłuczone
szklane butelki i słoiki;
! wystawiane worki
zapełniać w całości.

W PUNKCIE
SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
W ŁYSYCH
przy ul. Sienkiewicza
(plac targowiska) w
każdy czwartek w
godz. 7.30 – 15.00 lub
po wcześniejszym
uzgodnieniu z
Gminną Jednostką
Usług Komunalnych
możliwe jest
przekazanie poniższych
odpadów:
odpady komunalne
ulegające biodegradacji i
odpady zielone;
przeterminowane leki i
chemikalia;
zużyte baterie i
akumulatory;
zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny;
odpady wielkogabarytowe,
w tym meble;
odpady budowlane i
rozbiórkowe;
zużyte opony.

URZĄD GMINY
W ŁYSYCH
Tu możemy oddać
zużyte baterie.
SKLEPY AGD I RTV
Tu możemy oddać
zużyty sprzęt
AGD i RTV.
APTEKI
Tu możemy oddać
przeterminowane leki
z ich opakowaniem.

