Szczegółowa instrukcja segregacji odpadów
Lp.

RODZAJ ODPADÓW
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Zmieszane odpady komunalne i odpady mokre to odpady powstające
w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z
eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych

ODBIERAMY
Odpady żywnościowe, pozostałości jedzenia i produktów spożywczych, resztki warzyw i
owoców, obierki, skorupki jaj, zabrudzone opakowania papierowe, foliowe, potłuczone
szkło gospodarcze, saszetki po herbacie, zużyte artykuły higieniczne tj.: pieluchy,
chusteczki, ręczniki papierowe itp., zmiotki.

NIE ODBIERAMY

Sprzętu rtv i agd, odpadów niebezpiecznych, segregowanych (suchych),
wielkogabarytowych, zielonych, pobudowlanych w tym gruzu, styropianu, opon,
części samochodowych, popiołu i żużlu,

Opakowania z papieru i tektury: gazety, książki, katalogi, tektura, worki papierowe, itp.
Metale: złom stalowy, złom aluminiowy i metali kolorowych np.: opróżnione z resztek
puszki, folie aluminiowe, zakrętki i kapsle metalowe od słoików i butelek itp.
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Opakowania z tworzyw sztucznych: opróżnione z resztek plastikowe
Selektywnie zbierane suche odpady komunalne: papier i tektura,
butelki po napojach (np. typu PET, PE), kosmetykach, środkach czystości, produktach
metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, mlecznych (np. po szamponach, płynach do naczyń, balsamach, mleku, jogurtach), folie i i
drewno
torby plastikowe, opróżnione z resztek pojemniki po produktach spożywczych (np. kubki
po jogurtach, kefirach, maśle, margarynie, śmietanie, serach, smalcu, lodach),
opakowania ze styropianu itp
Opakowania wielomateriałowe: kartony po mleku i sokach itp.
Tekstylia : odzież,
obrusy, firany, zasłony, buty
Drewno : opakowania drewniane.

Plastikowych czy metalowych części samochodowych, styropianu budowlanego,
artykułów higienicznych tj. pieluchy, chusteczki, opakowań po medykamentach,
smarach, olejach, farbach, lakierach, klejach, tuszach, zaprawach budowlanych,
płynach chłodniczych, środkach ochrony roślin, tapet, zabawek, sprzętu agd i rtv,
papieru fotograficznego, termicznego, przebitkowego , kalek, itp.
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Odpady szklane

Opakowania ze szkła tj. opróżnione z resztek butelki, słoiki , szkło po dodatkach
używanych w kuchni, szklane opakowania po kosmetykach itp.

Szyby okienne i samochodowe, szkło zbrojeniowe i hartowane, lustra, szklanki i
kieliszki, szkło kryształowe, naczynia żaroodporne, ceramika, fajans, porcelana,
naczynia typu arco, doniczki, miski, żarówki i świetlówki, kineskopy, znicze,
szklane opakowania farmeceutyczne i chemiczne z jakąkolwiek pozostałością
zawartości, itp.
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Odpady zielone to części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów
zieleni

Trawa, liście, pocięte gałęzie, itp.

Fusów po herbacie czy kawie, innych resztek kuchennych
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Popiół i żużel

Popiół i żużel pochodzący z gospodarstw domowych tj.: z pieców, grilii

6

Meble i inne odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które
ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w
typowych pojemnikach na odpady (należy dostarczać do PSZOK oraz
w miesiącu kwietniu odbiór sprzed posesji)

Stare meble, szafy, stoły, kanapy, krzesła, fotele, wykładziny, dywany, nieuszkodzona
ceramika sanitarna, wanny, akwaria, materace, deski, drzwi, rowery, wózki dziecięce,
pompowane baseny, zabawki o dużych gabarytach np. rowerki, hulajnogi, samochody,
itp.
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Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektrośmieci) czyli
wszystkie uszkodzone od dawna nie używane, już niepotrzebne
Sprzęt rtv i agd, tj.: stare telewizory, radia, monitory, drukarki, komputery, pralki,
urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na zmywarki, lodówki, kuchnie itp.
baterie (należy dostarczać do PSZOK)
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Odpady remontowe pochodzące z remontów prowadzonych we
własnym zakresie (należy dostarczać do PSZOK)

Odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów prowadzonych we
własnym zakresie, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia np.: cegły, tynki, glazura, terakota,
uszkodzona ceramika sanitarna, opakowania po silikonach, cemencie, fugach, płyty
karton-gips, tapety, potłuczone szyby, stolarka okienna
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Odpady niebezpieczne (należy dostarczać do PSZOK)

Akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do
impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, opakowania po
środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach

10 Zużyte opony (należy dostarczać do PSZOK)
11

Opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton

Przeterminowane lekarstwa (należy dostarczać do dwóch aptek oraz
Przeterminowane lekarstwa
Ośrodka Zdrowia w Jedlnii-Letnisko)

Opony, okna, wiadra po farbach,

Azbestu, smoły, papy, styropianu budowlanego, opakowań po farbach i lakierach

