ODPADY Z PAPIERU, W TYM TEKTURY, ODPADY OPAKOWANIOWE
Z PAPIERU I ODPADY OPAKOWANIOWE Z TEKTURY
wrzucamy

nie wrzucamy

opakowania z papieru i tektury;
gazety, czasopisma, ulotki;
zeszyty, książki;
papier biurowy i szkolny;
papier pakowy;
torby i worki papierowe.

odpadów higienicznych np. ręczników
papierowych i zużytych chusteczek;
kartonów po mleku i sokach;
papieru
woskowego
(katalogów
i folderów reklamowych);
papieru lakierowanego i powleczonego
folią;
zabrudzonego lub tłustego papieru;
kalek
technicznych
i
papierów
przebitkowych np. rachunków, faktur,
paragonów;
naczyń jednorazowych;
pieluch jednorazowych, podpasek
i artykułów higienicznych np. wacików;
papierowych worków po nawozach lub
materiałach budowlanych i tapet.
Pamiętaj!!!
Jeżeli gazeta lub książka zawiera stronę tytułową z papieru lakierowanego lub
woskowanego oderwij stronę tytułową i wrzuć ją do odpadów zmieszanych, a gazetę lub
książkę do odpadów z papieru!

ODPADY ZE SZKŁA, W TYM ODPADY OPAKOWANIOWE ZE SZKŁA
wrzucamy
butelki po napojach i żywności;
słoiki;
szklane opakowania po kosmetykach.

nie wrzucamy

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu,
kryształów;
szkła okularowego, zbrojonego, szyb
samochodowych;
zniczy z zawartością wosku;
żarówek, świetlówek, reflektorów;
szkła żaroodpornego;
ekranów i lamp telewizyjnych;
termometrów, rtęciówek, strzykawek;
szkła gospodarczego, np. misek
szklanych, talerzy, figurek;
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach
i olejach silnikowych;
luster.
Pamiętaj!!!
Przed wrzuceniem do pojemnika lub worka zdejmuj plastikowe czy metalowe nakrętki.
Zadbaj o czystość szkła i NIE TŁUCZ go przed wrzuceniem do pojemnika lub worka. Nie
wrzucaj butelek i słoików z zawartością!

ODPADY Z METALI, W TYM ODPADY OPAKOWANIOWE Z METALI, ODPADY Z TWORZYW
SZTUCZNYCH, W TYM ODPADY OPAKOWANIOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ
ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE
wrzucamy

nie wrzucamy

opróżnione opakowania z tworzyw
sztucznych np. opakowania po
owocach,
warzywach,
jogurtach,
margarynach;
butelki plastikowe;
nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików;
plastikowe opakowania, torebki, worki
foliowe;
kartony po mleku i sokach tzw.
tetrapak;
puszki po żywności;
folię aluminiową;
puste opakowania po środkach
czystości i kosmetykach;
czyste kanistry plastikowe;
puste pojemniki po wyrobach
garmażeryjnych.

opakowań po lekach;
zużytych baterii i akumulatorów;
opakowań po farbach, lakierach
i olejach;
plastikowych zabawek;
części samochodowych;
zużytego
sprzętu
elektronicznego
i elektrycznego;
opakowań po nawozach, środkach
owado- i chwastobójczych;
tworzyw piankowych i styropianu;
opakowań i butelek po olejach i smarach
samochodowych, płynach chłodniczych
itp.

Pamiętaj!!!

Zanim wrzucisz do pojemnika lub worka opróżnij wrzucone przedmioty z resztek
produktów. Zgnieć butelkę przed wrzuceniem. Zachowaj czystość opakowań!
BIOODPADY
nie wrzucamy

wrzucamy

odpadki warzywne i owocowe;
resztki jedzenia;
gałęzie drzew i krzewów;
skoszoną trawę, liście, kwiaty;
trociny i korę drzew.

piasku, ziemi i kamieni;
popiołu;
drewna impregnowanego;
kości i odchodów zwierząt;
oleju jadalnego i leków;
płyt wiórowych i pilśniowych.

ODPADY ZMIESZANE
wrzucamy

wszystko, czego nie można wrzucić do
pozostałych pojemników, a co nie jest
odpadem niebezpiecznym np.:
- pampersy, artykuły higieniczne;
- porcelanę;
- wkłady od zniczy (z zawartością
wosku);

nie wrzucamy

przeterminowanych leków i
chemikaliów;
odpadów niebezpiecznych (zużytych
baterii i akumulatorów, świetlówek);
zużytego sprzętu elektronicznego i
elektrycznego;
mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych;
odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
zużytych opon;
gorącego popiołu.

RZETERMINOWANE LEKI, OPAKOWANIA PO MEDYKAMENTACH, NIEZUŻYTE TABLETKI, SYROPY,
AMPUŁKI, STRZYKAWKI itp.
należy oddać do Apteki w Koczale lub Ośrodka Zdrowia w Koczale (ul. Zielona 2).

ZUŻYTE BATERIE
można wyrzucać do pojemników znajdujących się w:
• sklepach,
• Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale,
• Przedszkolu w Koczale;
• Urzędzie Gminy Koczała;
• PSZOK.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Szafy, tapczany, łóżka, sofy, komody, szafki kuchenne i łazienkowe, stoły, krzesła, fotele, dywany,
poduszki,
kołdry,
biurka,
regały,
biblioteczki,
duży
sprzęt
elektryczny
i elektroniczny, np. lodówki, telewizory należy wystawić przed posesją w dniu zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, która odbywa się dwa razy do roku przed sezonem zimowym oraz przed
sezonem
letnim
lub
przekazywać
na
bieżąco
do
PSZOK
w
Koczale
w godzinach pracy PSZOK.

