GMINA OPATÓWEK
JAK SEGREGOWAĆ ODPADY:
Do pojemników lub worków koloru niebieskiego - na papier należy wrzucać:
a) opakowania z papieru, karton, tekturę, katalogi, ulotki, prospekty,
b) gazety i czasopisma,
c) papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
d) zeszyty i książki,
e) papier pakowy,
f) torby i worki papierowe,
do pojemników lub worków koloru żółtego - na metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
należy wrzucać:
a) stal, żeliwo oraz metale kolorowe,
b) aluminiowe puszki po napojach i sokach,
c) puszki po konserwach,
d) folię aluminiową,
e) kapsle, zakrętki od słoików,
f) zgniecione plastikowe butelki po napojach,
g) nakrętki,
h) plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
i) opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych, trwale połączonych ze sobą materiałów
opakowaniowych jak kartony po mleku i sokach,
j) opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach, (np. szamponach, paście do
zębów),
k) plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
do pojemników koloru zielonego - na szkło należy wrzucać:
a) butelki i słoiki po napojach i żywności,
b) szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane
z trwale połączonych kilku surowców),
do pojemników koloru brązowego - na bioodpady należy wrzucać:
a) odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
b) rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów,
c) skoszoną trawę, liście, kwiaty, chwasty,
d) trociny i korę drzew,
e) resztki żywności pochodzenia roślinnego,
f) odpady spożywcze pochodzenia roślinnego,
g) opakowania biodegradowalne.
Nadmiar bioodpadów pochodzących z nieruchomości, nie posiadających kompostownika,
które nie zmieszczą się do pojemnika można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych,
do pojemników na odpady zmieszane należy wrzucać:
a) odpady kuchenne pochodzenia zwierzęcego (np. mięso, kości, nabiał i jego przetwory, skorupki jaj),
b) artykuły higieniczne (np. pieluchy jednorazowe, artykuły higieny osobistej),
c) odchody zwierzęce i ściółkę dla zwierząt domowych,
d) popiół z palenisk domowych,
e) oleje i tłuszcze jadalne,
f) szkło żaroodporne i nietłukące,
g) zawartość worków do odkurzaczy,
h) niedopałki papierosów.

