Segregacja odpadów - jak to robić prawidłowo
Rodzaj odpadów

Co NALEŻY wrzucać




WOREK ŻÓŁTY
Metale i tworzywa sztuczne – odpady metali,
w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady
z tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz
opakowania wielomateriałowe

Pamiętaj !
Zgniatamy opakowania przed wrzuceniem
do worka !!!







WOREK BIAŁY
Szkło bezbarwne – odpady ze szkła białego
(bezbarwne), w tym opakowania ze szkła białego




Pamiętaj !
Nie tłucz szklanych opakowań przed

wrzuceniem do worka. Butelki i słoiki wrzucaj
do worka opróżnione, bez zakrętek, zacisków
i gumowych uszczelek !!!

plastikowe butelki po napojach,
umyte plastikowe butelki po olejach
spożywczych,
opakowania z tworzyw sztucznych po
artykułach spożywczych takich jak po śmietanie,
margarynie itp.,
opakowania z tworzyw sztucznych po chemii
gospodarczej i kosmetykach takich jak
plastikowe butelki po płynach do mycia naczyń,
mydłach, żelach itp.,
opakowania wielomateriałowe takie jak kartony
po napojach i opakowania „tetrapak”,
plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki,
reklamówki i inne plastikowe opakowania,
opakowania z metali po produktach
spożywczych i przemysłowych takich jak puszki
po napojach, po konserwach, drobny złom
żelazny i metale kolorowe, kapsle.
bezbarwne słoiki, butelki szklane po napojach
i żywności,
bezbarwne szklane butelki po winie i napojach
alkoholowych,
bezbarwne szklane opakowania po
kosmetykach.

Czego NIE NALEŻY wrzucać



















WOREK ZIELONY
Szkło kolorowe – odpady za szkła kolorowego
w tym opakowania ze szkła kolorowego





Pamiętaj !

Nie tłucz szklanych opakowań przed
wrzuceniem do worka. Wszystkie opakowania
szklane wrzucamy bez zawartości, kapsli,

nakrętek i gumowych uszczelek !!!

kolorowe szklane butelki po sokach i napojach,
kolorowe słoiki po dżemach, przetworach,
kolorowe opakowania szklane po pokarmach
dla dzieci,
szklane butelki po winie, piwie i napojach
alkoholowych,
kolorowe szklane opakowania po kosmetykach.









WOREK NIEBIESKI



Papier – odpady z papieru, w tym z tektury,
odpady opakowaniowe z papieru i tektury



Pamiętaj !
Przed wrzuceniem odpadów z papieru
i tektury do worka należy usunąć wszelkie
elementy z innych tworzyw !!!






gazety, czasopisma, katalogi, prospekty,
papier szkolny i biurowy, książki,
torebki papierowe, papier pakowy,
pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę.








WOREK BRĄZOWY
Odpady ulegające biodegradacji



owoce, warzywa, obierki, pieczywo,
liście, skoszoną trawę, drobne gałęzie, odpady
z ogrodów,
opakowania drewniane,
sznury i liny z materiałów naturalnych.



popiół










opakowań po chemikaliach, nawozach,
środkach ochrony roślin, substancjach
niewiadomego i niedającego się ustalić
pochodzenia oraz składu,
butelki i pojemniki z zawartością,
butelki i pojemniki po olejach
niespożywczych (chłodniczych,
silnikowych),
butelki po płynach chłodniczych,
rękawiczek gumowych, węży
gumowych i gąbek,
sprzętu AGD i RTV,
styropianu.

szkła stołowego, porcelany, fajansu,
ceramiki, naczyń żaroodpornych,
luster, szkła okiennego,
szyb samochodowych,
żarówek, lamp neonowych, rtęciowych,
i reflektorów,
ekranów i lamp telewizorowych.
luster,
szkła stołowego, porcelany fajansu,
ceramiki, płytek ceramicznych,
doniczek,
wyrobów ze szkła kryształowego,
naczyń żaroodpornych (luminarc,
arcoroc, itp.),
żarówek, świetlówek, lamp neonowych
i rtęciowych, reflektorów, lamp
jarzeniowych,
ekranów i lamp telewizorowych,
szyb okiennych i samochodowych,
zakrętek, kapsli i korków.
zabrudzonego i tłustego papieru,
papieru z folią, papieru termicznego,
kartonów po mleku, sokach i innych
napojach,
pieluch, podpasek i innych artykułów
higienicznych,
worków po cemencie, tapety i innych
materiałach budowlanych.
popiołu, żużlu, ziemi, niedopałków,
odchodów zwierzęcych,
odpadów kuchennych pochodzenia
zwierzęcego (mięso, kości, ryby),
resztek jedzenia w płynie,
szkła, porcelany, fajansu,
tworzywa sztucznego, makulatury,
styropianu.

WOREK CZERWONY
Popiół



innych odpadów

Pamiętaj !
Nie należy mieszać popiołu
z innymi odpadami !!!
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Odpady zbierane selektywnie stanowiące popiół paleniskowy z pieców CO, odbieraną będą z częstotliwością:
 miejscowość Baranów – w każdym miesiącu,
 pozostałe miejscowości gminy Baranów – co dwa miesiące tj.: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień i październik 2018 roku
oraz 2019 roku.
Urząd Gminy Baranów informuje mieszkańców, że w miesiącach: maj i październik 2018 oraz 2019 roku w terminach odbioru odpadów
komunalnych, będzie prowadzona zbiórka następujących rodzajów odpadów:
 zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 opony,
 chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony
 meble i odpady wielkogabarytowe,
roślin, rozpuszczalniki),
 odpady budowlane i rozbiórkowe,
 lampy fluoroscencyjne, oleje, tłuszcze, tusze,
 przeterminowane lekarstwa i opakowania
 zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne,
wielomateriałowe.
Właściciele nieruchomości proszeni są o wystawienie wszystkich w/w rodzajów odpadów przy granicy posesji.

Strona 2 z 2

