ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY KARLINO

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

WRZUCAMY:








butelki plastikowe
(odkręcone i zgniecione),
worki i torebki foliowe,
reklamówki,
kartony po mleku
i sokach, folię aluminiową,
puszki po żywności,
nakrętki, kapsle, zakrętki
od słoików,
opakowania po środkach
czystości i kosmetykach,
drobne zabawki (o ile nie
są wykonane z trwale
połączonych kilku
surowców).

NIE WRZUCAMY:






puszek i pojemników po
farbach i lakierach,
opakowań po olejach
silnikowych,
butelek i pojemników z
zawartością,
zużytych baterii i
akumulatorów,
zużytych artykułów
medycznych.

SZKŁO

WRZUCAMY:




butelki i słoiki po napojach
i żywności
(w tym butelki po
napojach alkoholowych
i olejach roślinnych),
szklane opakowania
po kosmetykach (jeżeli
nie są wykonane z trwale
połączonych kilku
surowców).

NIE WRZUCAMY:










ceramiki, porcelany,
doniczek,
szkła żaroodpornego,
zniczy z zawartością wosku,
żarówek i świetlówek,
reflektorów,
luster i szyb,
opakowań po olejach
silnikowych i
rozpuszczalnikach,
termometrów.

BIO

PAPIER

WRZUCAMY:








opakowania z papieru
i tektury (także falistej),
gazety, czasopisma, ulotki,
zeszyty i książki,
papier biurowy i szkolny,
zadrukowane kartki,
papier pakowy,
torby i worki papierowe.

WRZUCAMY:










NIE WRZUCAMY:








odpadów higienicznych
np. ręczników, pieluch,
zużytych chusteczek,
papieru lakierowanego
i powlekanego folią,
zatłuszczonego papieru,
papierowych worków po
nawozach, cemencie i itp.,
tapet,
kartonów po mleku
i sokach.

odpadki warzywne
i owocowe, w tym obierki,
resztki jedzenia,
resztki produktów
mlecznych,
skorupki od jajek,
fusy po kawie i herbacie
(razem z filtrem
papierowym),
łupiny orzechów,
suche pieczywo,
zwiędłe kwiaty cięte
i doniczkowe.

NIE WRZUCAMY:








kości zwierząt,
oleju jadalnego,
odchodów zwierząt,
popiołu z węgla
kamiennego,
płyt wiórowych
i pilśniowych,
ziemi i kamieni,
drewna impregnowanego.

ZMIESZANE

WRZUCAMY:











ręczniki papierowe,
chusteczki higieniczne,
pieluchy i podpaski,
zatłuszczony papier,
rozbitą ceramikę,
woreczki po ryżu, kaszy,
worki od odkurzaczy,
koci żwirek, włosy, sierść,
niedopałki papierosów,
wszystko, czego nie można
wyrzucić do pozostałych
pojemników, a co nie jest
odpadem niebezpiecznym.

NIE WRZUCAMY:






przeterminowanych leków
i chemikaliów,
zużytego sprzętu RTV
i AGD,
zużytych akumulatorów
i baterii,
zużytych opon;
odpadów budowlanych
i rozbiórkowych.

