JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE
FRAKCJA
PAPIER WOREK
LUB POJEMNIK
NIEBIESKI

SZKŁO
WOREK LUB
POJEMNIK ZIELONY

TWORZYWA
SZTUCZNE,
OPAKOWANIA
WIELOMATERIA
ŁOWE, METALE
WOREK LUB
POJEMNIK ŻÓŁTY

BIOODPADY
WOREK LUB
POJEMNIK
BRĄZOWY

RESZTKOWE
WOREK LUB
POJEMNIK CZARNY

WRZUCAĆ
• opakowania z papieru, karton, tektura,
• katalogi, ulotki, prospekty, gazety, książki,
zeszyty, kartki, torebki papierowe, papier
pakowy, papier szkolny i biurowy.

• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności bez
nakrętek,
• szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są
wykonane z kilku połączonych surowców).

NIE WRZUCAĆ
• ręczników papierowych, zużytych
chusteczek,
• papieru lakierowanego i powleczonego
folią,
• papieru zatłuszczonego lub mocno
brudnego,
• kartonów po mleku i napojach, papierowych
worków po nawozach
i cemencie, tapet,
• pieluch.
• porcelany i ceramiki, doniczek, fajansu,
• żarówek i świetlówek,
• reflektorów, luster, szyb samochodowych,
okiennych, drzwiowych i zbrojonych,
• szkła stołowego i żaroodpornego,
• szklanych zniczy szklanych zniczy
z zawartością wosku,
• termometrów.

• butelki po napojach (odkręcone nakrętki
i zgniecione butelki),
• plastikowe zakrętki,
• plastikowe opakowania po produktach
spożywczych, plastikowe torby, worki,
reklamówki i inne,
• styropian opakowaniowy (połamać w kawałki),
• folia aluminiowa, zabawki wykonane w całości
z plastiku,
• opakowania wielomateriałowe np. kartony po
mleku, sokach,
• opakowania po środkach czystości i kosmetykach,
puszki po napojach i konserwach, metalowe
zakrętki, złom żelazny i metale kolorowe.

• gumy, puszek po odpadach niebezpiecznych,
• butelek po olejach samochodowych,
• zużytego sprzętu elektronicznego, tonerów od
drukarek,
• puszek z zawartością farb i olejów,
• styropianu budowlanego (oddajemy do PSZOK).

• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki
itp.),
• skorupki jajek, pieczywo,
• resztki jedzenia pochodzenia roślinnego,
• skoszona trawa, liście, kwiaty, rozdrobnione
gałęzie,

• kości zwierząt, resztek jedzenia
pochodzenia innego niż roślinne, roślin
zaatakowanych chorobami, odchodów
zwierząt,
• drewna impregnowanego, płyt wiórowych
i MDF,
• popiołu, leków,
• pampersów, podpasek, itp.

Pozostałe odpady komunalne, których nie udaje się wysegregować np.: papierosy i niedopałki,
*
rajstopy, ubrania z tworzyw sztucznych lub z jego domieszką , buty, środki higieniczne (waciki,
podpaski, tampony), miotły, szczotki, mopy, szmatki, gąbki, zapełnione worki z odkurzaczy, kości,
pozostałości z zamiatania, szkło stołowe, lustra, fajans, ceramika itp., fusy po kawie i herbacie,
mokry, zatłuszczony papier i tektura.
* od kwietnia 2022 r. oddajemy do PSZOK

Pampersy – wrzucamy do oddzielnego czarnego worka.

POPIÓŁ

Popiół i żużel z palenisk domowych

Innych odpadów

Odpady które oddajemy do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych): meble i odpady wielkogabarytowe,
opony z samochodów osobowych, rowerów itp., szkło okienne, odpady budowlane i remontowe, odpady niebezpieczne
(farby, lakiery, pozostałości środków ochrony roślin, świetlówki, itp. ), sprzęt RTV i AGD, akumulatory, odpady
niekwalifikujące się do odpadów medycznych (np. igły, strzykawki), papier, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe
(szczegóły w Regulaminie PSZOK).
Do pojemników znajdujących się w ośrodkach zdrowia i aptekach wrzucamy leki, w sklepach i placówkach
oświatowych – baterie i akumulatory.
Podmiot odbierający odpady komunalne: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ”Komunalnik” Spółka z o.o.
ul. Aleja Jana Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska, tel. (83) 343-46-91; (83) 343-69-92, e-mail: biuro@komunalnik.pl.

