ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
obowiązujące na terenie gminy Kobiór

Pojemnik antracytowy
ODPADY ZMIESZANE

Worek żółty
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Worek zielony
SZKŁO

Przeznaczony jest do gromadzenia odpadów
Zgniecione butelki PET po napojach, kosmetykach, środkach
Butelki szklane po napojach, słoiki po żywności,
pozostałych po segregacji, np. pampersy, środki higieny
czystości, czyste plastikowe opakowania po żywności,
butelki po napojach alkoholowych, szklane
osobistej, zabrudzone folie i opakowania, worki z
plastikowe zakrętki, czyste folie, torebki z tworzyw
opakowania po kosmetykach (bez zakrętek z tworzyw
odkurzacza, porcelana, opakowania po aerozolach,
sztucznych, białe tacki po żywności pakowanej
sztucznych i metalu).
zużyte ścierki, zniszczone obuwie, itp. Do pojemnika
hermetycznie, wkłady zabezpieczające sprzęt elektryczny i
Nie wrzucamy: Szkła okiennego, luster, porcelany,
winny trafić tylko te odpady, które nie są objęte
AGD w czasie transportu, a także opakowania metalowe
ceramiki, żarówek, świetlówek, zniczy, szkła
systemem workowym oraz nieprzyjmowane w PSZOK.
oraz wielomateriałowe typu tetra-pak (np. po mleku i
żaroodpornego.
sokach).
Nie wrzucamy: Zanieczyszczonych butelek i opakowań po
olejach spożywczych i samochodowych, styropianu
budowlanego, gumy, baterii, pampersów, opakowań z
jakąkolwiek zawartością, opakowań po aerozolach, lekach,
środkach chemicznych.

Worek niebieski
PAPIER
Gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i
worki, papier szkolny i biurowy, kartony, tektura oraz
zrobione z niej opakowania.
Nie wrzucamy: Kartonów i tektury pokrytej folią
aluminiową lub tworzywem sztucznym, tłustego i
zabrudzonego papieru, kalki, zdjęć, tapet, odpadów
higienicznych, opakowań celulozowych po jajach.

Worek brązowy
ODPADY ZIELONE ODPADY KUCHENNE

Pojemnik ciemnoszary / antracytowy
POPIÓŁ

Odpady powstałe w
Resztki żywności, obierki,
Popiół, żużel paleniskowy pochodzący z palenisk
ogródkach przydomowych
skorupki jaj, odpady po
domowych. W tym pojemniku powinien znajdować się
np. skoszona trawa,
owocach i warzywach, fusy po
wyłącznie ten odpad.
wygrabione liście, usunięte
kawie i herbacie. Worek z
chwasty, wycięte i
odpadami kuchennymi, należy
rozdrobnione gałęzie drzew i
dodatkowo okleić
krzewów, zwiędłe kwiaty .
oznacznikiem "BIO-Odpady
Kuchenne", dostępnym w
Urzędzie Gminy.

PSZOK:
Tu można dostarczyć odpady nie odbierane systemem workowym i niezaliczające się do odpadów zmieszanych: szkło budowlane i lustra, metale, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, opony samochodowe, przeterminowane lekarstwa i chemikalia, tekstylia, odpady budowlane i
rozbiórkowe, oraz pozostałe odpady powstające w gospodarstwie (np. styropian, dywany, okładziny ścienne, itp.).

