Gmina Istebna - odbiór odpadów komunalnych - Jednorodzinne Gospodarstwa Domowe

INSTRUKCJA JAK SEGREGOWAĆ ?
PAPIER

Wszystkie opakowania, papierowe wrzucamy bez
resztek żywności, a tekstylia wolne od farb, smarów,
itp. !!!

METALE I
TWORZYWA
SZTUCZNE

Wszystkie opakowania wrzucamy bez zawartości!

wrzucamy:

wrzucamy:

gazety, magazyny, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki,

odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), opakowania po żywności

papier szkolny, papier biurowy, buty, tekstylia, ubrania

butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe zakrętki, folię i torebki z tworzyw

nie wrzucamy:

puszki po napojach i konserwach, drobny złom żelazny i metali kolorowych, opakowania po przyprawach

kartonów i tektury pokrytej folią aluminiową (np. opakowań typu Tetra Pak);

nie wrzucamy:

kalki; papieru technicznego i faksowego, tapet;

butelek i opakowań po olejach spożywczych i samochodowych, tworzyw piankowych,

odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch).

opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych, puszek po farbach, gumy, baterii,
opakowań po aerozolach i lekach, pieluch jednorazowych i artykułów higienicznych

SZKŁO

Wszystkie opakowania szklane wrzucamy
kapsli, nakrętek i zawartości !!!

bez

ODPADY BIO

wrzucamy:
szklane butelki po sokach, winie, piwie i napojach

wrzucamy:

słoiki po dżemach i przetworach, szklane opakowania po kosmetykach

owoce, warzywa, obierki, pieczywo, liście, skoszona trawa, odpady z ogrodu

nie wrzucamy:

opakowania drewniane, sznury i liny z materiałów naturalnych

luster, szkła okiennego i zbrojonego, porcelanym ceramiki, doniczek,

nie wrzucamy:

żarówek, świetlówek, lamp jarzeniowych, kineskopów, szyb samochodowych

popiołu, żużlu, resztek żywności pochodzenia zwierzęcego (mięsa, kości, ryby),

naczyń żaroodpornych (luminarc, arcoroc, itp.), szyb okiennych

odchodów zwierzęcych.

POPIÓŁ

Wystudzony popiół.

POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA
wrzucamy:
pozostałości po sorcie
nie wrzucamy:
odpadów niebezpiecznych, akumulatorów, odpadów medycznych
strzykawek, opakowań po środkach ochrony roślin

WAŻNE: Niedopuszczalne jest gromadzenie odpadów zmieszanych
w workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, oraz
wrzucania odpadów innego rodzaju niż opisany na worku.
Każde odstępstwo od w/w normy, będzie kwalifikować się do zmiany
opłat za odbiór odpadów, która będzie czterokrotnością stawki
podstawowej. Wszelkie reklamacje zgłasza się telefonicznie w dniu
następnym po planowanym wywozie.

