W workach różowych zbieramy:

W workach zielonych zbieramy:

W workach niebieskich zbieramy:

Plastik i Metal

Szkło

Papier






Opakowania po artykułach spożywczych,
chemii gospodarczej, kosmetykach -typu
PET, HDPE, LDPE, PP
Opakowanie wielomateriałowe, czyli kartony po
sokach i produktach mlecznych,
Opakowania z aluminium (puszki po piwie itp.),
 Stalowe puszki po jedzeniu,
 Drobny złom metali kolorowych,



opakowania ze szkła kolorowego i bezbarwnego
pozbawione zakrętek (słoiki, butelki po napojach,
szklane opakowania po kosmetykach. itp.)

PAMIĘTAJ: wrzucaj czyste opakowania i
zgniecione butelki bez zakrętek

NIE WRZUCAMY:








opakowań po lekach,
tworzyw piankowych, styropianu i naczyń
jednorazowych styropianowych,
opakowań po środkach owadobójczych i
chwastobójczych ,
puszek po farbach, lakierach, aerozolach,
plastikowych zabawek, strzykawek, szczoteczek do
zębów,
butelek po olejach silnikowych i smarach.
sprzętu AGD, opakowań PCV,












gazety i czasopisma, ulotki,
 papier szkolny i biurowy
 zużyte zeszyty i stare książki w miękkich
oprawkach lub po usunięciu twardej,
 kartony, pudełka i tektura,
 papierowe torby na zakupy

PAMIĘTAJ: nie tłucz szkła przed
wrzuceniem do worka, wrzucaj czyste
opakowania

PAMIĘTAJ: usuń zszywki, metalowe i
plastikowe elementy

NIE WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

szkła okiennego zbrojonego , luster, szyb
samochodowych,
ceramiki, porcelany, fajansu, zniczy, duralexu,
ekranów i lamp telewizyjnych,
opakowań po lekach,
reflektorów, żarówek, świetlówek, termometrów,
wyrobów ze szkła hartowanego,
kapsli, zatyczek i zakrętek,
szklanych naczyń kuchennych,










tapety,
zabrudzonego, zatłuszczonego papieru np. po
tłuszczach roślinnych i zwierzęcych,
kartonów po mleku i napojach,
papieru z folią,
artykułów higienicznych np. waciki, pieluchy,
papieru faksowego i termicznego,
kalek,
worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianie,

Pozostałe odpady zbierane
selektywnie
Zużyte baterie i akumulatory
Pojemniki na zużyte baterie można
znaleźć w wielu miejscach, np.
w supermarketach, sklepach
ze sprzętem RTV i AGD,
studiach fotograficznych,
w szkołach i przedszkolach,
urzędach, na poczcie.
Zużyte akumulatory natomiast oddajemy
u sprzedawcy detalicznego. Zgodnie z
przepisami sprzedawca detaliczny jest
zobowiązany przyjąć wyeksploatowany
akumulator.

Zużyte opony

Urząd Gminy Koniusza

Zużyte opony zbierane są podczas
zbiórki śmieci wielkogabarytowych we
wskazanych terminach. Ponadto można
oddać je w każdym zakładzie
wulkanizacyjnym.

32-104 Koniusza 55
tel. (012) 386-91-00
(012) 386-90-39
(012) 386-90-27
fax. (012) 386-90-15
www.koniusza.pl
e-mail: gmina@koniusza.pl

Leki
Leki przeterminowane są zbierane w
wyznaczonych do tego celu aptekach,
które zobowiązane są do utylizacji
odpadów farmaceutycznych.
W części dostępnej dla pacjentów,
wystawiane są wyraźnie oznakowane pojemniki na leki
przeterminowane.

Odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny
będą zbierane w zbiórkach
akcyjnych (wystawkach)
organizowanych 2 razy w roku.

