ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY PRZODKOWO
ODPADY ZMIESZANE

ODPADY
BIODEGRADOWALNE

PAPIER

SZKŁO

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

art. higieniczne
balon dmuchany
bandaże
bombki choinkowe
ceramika
cerata
chusteczki higieniczne
chusteczki nawilżające
deska do krojenia drewniana
doniczka ceramiczna
filc w małych kawałkach
flamastry, pisaki
gąbka
guma do żucia
kalka, papier przebitkowy
kalosze gumowe
kamionka, ceramika drobna
kieliszek szklany
klosz ze szkła
kości, mięso, ryby
kredki
kubek ceramiczny
kwiaty sztuczne
lusterko małe
maseczka ochronna

choinka naturalna
chwasty
filtr do kawy z fusami
fusy po herbacie i kawie
czyste
gałęzie drzew i krzewów
igliwie, liście,
trawa
jarzyny, warzywa i
owoce,
obierki z jarzyn i owoców
gotowane i surowe
kora drzew
trociny czyste
kwiaty cięte, wiązanki
kwiaty doniczkowe (bez
doniczek)
makaron
popiół z drewna
rośliny zdrowe
skorupy jajek
słoma, siano

gazety
karton po pizzy
kartony, tektura
katalogi,
prospekty, ulotki
koperta z
okienkiem
koszyczek na jajka
(wytłaczanka
papierowa)
książki, zeszyty,
notesy
kubek papierowy
po kawie
opakowania z
kartonu
papier do drukarek
papier listowy
papier
opakowaniowy
(szary)
rolka po papierze
lub ręczniku
toaletowym

butelka szklana
butelka szklana
po olejach
spożywczych
(oliwie)
słoiki
szklane
opakowania po
kosmetykach

agrafka
bateria łazienkowa, armatura
blacha
blaszane naczynie kuchenne (małe)
blaszane zabawki
blistry po tabletkach
butelka dziecięca plastikowa
butelka plastikowa po napojach
butelka plastikowa po olejach
spożywczych
butelka po chemii gospodarczej
celofan
deska do krojenia plastikowa
dętka rowerowa
dezodorant, aerozol
długopis plastikowy, metalowy
doniczka z tworzywa sztucznego
drut (drobny złom)
felgi samochodowe (bez opon)
folia aluminiowa
folia bąbelkowa, folia zwykła,
strecz
folia na dokumenty, skoroszyty
plastikowe
garnek metalowy

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE

menzurka, szkło laboratoryjne
naczynie fajansowe, ceramika drobna
naczynie żaroodporne
niedopałki papierosów
odchody zwierząt domowych
odzież i obuwie
okulary, lupy
opakowanie papierowe po maśle
papier do pieczenia
papier kalkowy
papier pergaminowy (tłusty, zabrudzony)
papier ścierny
papier termiczny (paragon)
papier zanieczyszczony, zatłuszczony
pasek skórzany
pieluchy jednorazowe
plastry
pluszowe zabawki małe
podpaski
podściółka dla kotów
pomadka ochronna
prezerwatywy
przeterminowana kiełbasa lub wędlina
pumeks
ręcznik kąpielowy
ręcznik papierowy, serwetki papierowe
rękawice gumowe / lateksowe
rękawice z dzianiny
resztki / ścinki tkanin małe
resztki jedzenia
rośliny porażone chorobami
ścierka
ścinki krawieckie drobne
ściółka dla gryzoni
sierść, odchody zwierząt

tektura falista,
karton
torba na zakupy
papierowa

gwoździe, śruby, elementy łączące
kapsle od butelek, zakrętki słoików
karton po mleku, przetworach
mlecznych, napojach i sokach
kartonik po soczkach
klocki plastikowe
klucze metalowe, narzędzia
metalowe
koszulka foliowa do dokumentów
koszyczek na jajka, owoce i
warzywa (plastikowy)
koszyczek po kostce wc
kubek plastikowy po produktach
mlecznych
naczynia jednorazowe z plastiku
nakrętki z tworzywa sztucznego
opakowania po aerozolach (puste)
opakowanie po chipsach
opakowanie po płynach do mycia
ciała
opakowanie po szamponie
papier z powłoką foliową
(laminowany)
papierki po cukierkach
parasol ręczny
płyty gramofonowe, winylowe
podkładka pod myszkę
komputerową
pokrywki słoików, zakrętki, wieczka
prospekty foliowane (laminowane)
reklamówka plastikowa
roleta okienna, żaluzja
rury miedziane, stalowe,
wielomateriałowe
siatka po owocach

smoczek dziecięcy
soczewki kontaktowe
śrubokręt, narzędzia metalowe
szczoteczka do zębów
szczotka do muszli klozetowej
szczotka do włosów
szklanka
szkło ogniotrwałe
szkło ołowiowo-kryształowe
szmaty
sznurek
tampony higieniczne
taśma klejąca
test ciążowy
torba na zakupy bawełniana
torba na zakupy biodegradowalna
waciki kosmetyczne
wata opatrunkowa, bandaże
włosy
worki po cemencie
worki z odkurzacza (zapełnione)
wycieraczka gumowa

skrzynka po napojach
śruby, wkręty, gwoździe
styropian małego formatu
(opakowanie)
sztućce plastikowe
tacka styropianowa
torba na zakupy plastikowa
tubka po paście do zębów
wiaderko metalowe
wiaderko plastikowe
worki po proszku (czyste)
worki, reklamówki foliowe

