Zasady segregacji odpadów
TWORZYWA SZTUCZNE,
METAL – WOREK ŻÓŁTY

ODPADY KOMUNLNE POJEMNIKI
WRZUCAMY:
 Wszystkie odpady
pozostałe, czego nie
możemy odstawić
w workach przeznaczonych
do segregacji,
 Pampersy itp.
 Butelki z tworzyw
sztucznych po olejach
jadalnych,
 Opakowania w aerozolach
 Stare ubrania, buty
NIE WRZUAMY:
 Gorącego popiołu,
 Zużytego sprzętu
elektronicznego,
 Odpadów
wielkogabarytowych,
 Baterii, akumulatorów,
opon,
 Przeterminowanych leków,
strzykawek,
 Odpadów budowlanych

WRZUCAMY:
 Puste butelki plastikowe,
 Czyste folie i torebki z
tworzyw,
 Czyste opakowania po
żywności (po jogurtach
margarynie itp.)
 Kartoniki po mleku
napojach,
 Plastikowe koszyczki po
owocach,
 Opakowania stalowe
i aluminiowe ( puszki po
napojach, konserwach,
kapsle itp.)
NIE WRZUAMY:
 Opakowań po lekach,
 Butelek z zawartością,
 Zabawek i sprzętu AGD,
 Opakować po olejach
i smarach,
 Pojemników po farbach
i lakierach
Opakować po nawozach
i środkach ochrony roślin
ZANIM WRZUCISZ
Opróżnij opakowanie z
resztek, zdejmij nakrętki,
zgnieć butelkę i puszkę

PAPIER
– WOREK NIEBIESKI
WRZUCAMY:
 Gazety, czasopisma,
foldery,
 Papier szkolny i biurowy,
 Torebki i worki
papierowe,
 Papier pakowy, kartony,
tektura
NIE WRZUAMY:
 Papieru zabrudzonego,
tłustego np. opakowań
po maśle, twarogu,
 opakowań z zawartością,
 opakowań
wielomateriałowych (po
sokach, mleku itp.)
 kalki technicznej,
 tapet, worków po
cemencie,
 środków higieny osobistej
(pampersów itp.)
ZANIM WRZUCISZ
usuń wszystkie części,
które nie są papierem
Urząd Gminy w Tczowie
Tczów 124
26-706 Tczów
tel. 48 -67-68-022
wew. 302

SZKŁO – WOREK ZIELONY
WRZUCAMY:
 Butelki szklane,
opakowania po napojach
i żywności,
 Słoiki (bez nakrętek,
zacisków gumowych
i uszczelek)
 Szklane opakowania po
kosmetykach (bez
zawartości)
 Butelki po alkoholu
NIE WRZUAMY:
 Opakowań po
lekarstwach,
 Termometrów
rtęciowych,
 Strzykawek,
 Szyb okiennych i
samochodowych,
 Żarówek, świetlówek,
 Szkła żaroodpornego,
 Luster,
 Ceramiki i porcelany
ZANIM WRZUCISZ
Zdejmij nakrętki, kapsle,
korki, opróżnij wrzucane
przedmioty, staraj się nie
stłuc wrzucanego szkła

odpady@tczow.pl

ODPADY ZIELONE –
WOREK BRĄZOWY
WRZUCAMY:
 resztki żywności,
 owoce, warzywa,
 fusy po kawie
i herbacie,
 skorupki jajek,
 drobne gałęzie drzew
i krzewów,
 liście kwiaty i skoszona
trawa
 trociny i kora drzew
NIE WRZUAMY:
 popiołu,
 płynnych odpadów
kuchennych,
 odpady higieniczne
(podpaski itp.)

ODPADY ODDAWANE
NA WŁASNY KOSZT
 Odpady zawierające
azbest,
 Popiół,
 Odpady budowalne
(gruz, styropian itp.)
 Opady z działalności
gospodarczej

