Zasady prawidłowej segregacji odpadów na terenie Gminy Kąkolewnica od 01.01.2018 r.
PAPIER
odpady papieru i
tektury, w tym odpady
opakowaniowe z
papieru i tektury
- worek niebieski
papier i makulatura:
- gazety, czasopisma
niezafoliowane,
- katalogi, foldery
- papier szkolny i
biurowy,
- książki i zeszyty
- papier pakowy,
- torby i worki
papierowe,
- pudełka tekturowe,
- inne podobne

Nie wrzucamy:
- papierów
zamoczonych,
wilgotnych i
zatłuszczonych oraz
chusteczek i ręczników
papierowych i
nawilżających

SZKŁO
odpady ze szkła, w
tym odpady
opakowaniowe
ze szkła
– worek zielony

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
odpady opakowaniowe z metali i
tworzyw sztucznych, odpady
wielomateriałowe
– worek żółty

BIO
odpady
biodegradowalne
kuchenne i z pielęgnacji
terenów zielonych
– worek brązowy

POPIOŁY
– czarny
pojemnik lub
szary worek

POZOSTAŁE ODPADY ZBIERANE
SELEKTYWNIE
odpady inne niż wymienione
we frakcjach obok
- pojemnik zielony

- butelki i szklane
opakowania po
napojach, żywności,
- słoiki, gąsiory (bez
nakrętek),
- szklane opakowania
po kosmetykach,
- inne opakowania
szklane.
- czystą stłuczkę szkła
opakowaniowego,

puste i zgniecione butelki plastikowe:
- typu PET np. po napojach,
- po kosmetykach i środkach
czystości,
- po chemii gospodarczej,
- po produktach spożywczych.
tworzywa sztuczne np.
- kubki po jogurcie, śmietanie, folie
opakowaniowe po słodyczach,
owocach,
metalowe puszki po:
- żywności, napojach, karmie dla
zwierząt, np. po groszku,
opakowania wielomateriałowe:
- po mleku, soku, tetrapak,
reklamówki, woreczki foliowe,
folia aluminiowa,
metalowe kapsle i zakrętki,
wszelkiego rodzaju jednolite
tworzywa sztuczne (miski, wiaderka i
miednice i doniczki plastikowe),
małe opakowania ze styropianu (nie
budowlany)

- odpadki kuchenne
(stałe),
- resztki żywności,
owoców i warzyw,
- odpadki z mięsa i ryb i
drobne kości,
- skorupki jaj, z orzechów,
- filtry do kawy i herbaty
z zawartością,
- kwiaty i pozostałości
roślin,
- liście, trawa,
- przycięte części drzew
i krzewów,
- zawilgocone ręczniki
papierowe, chusteczki,
- małe zwierzęce odchody
z trocinami itp.
- drobne elementy z
niemalowanego i
nieimpregnowanego
drewna,

- żużle i popioły
z palenisk
domowych i
kotłów CO,
opalanych
drewnem,
węglem i innymi
paliwami
dopuszczonymi
do obrotu,

Pozostałe odpady komunalne inne niż
wymienione we frakcjach obok np.:
- zużyte ubrania, buty, tekstylia, sznurki,
wstążki,
- pampersy, kobiece artykuły
higieniczne, zużyta wata, waciki,
- lustra, szkło okienne (małe ilości),
- artykuły gospodarstwa domowego:
szklanki, talerze, porcelana, ceramika,
fajans, garnki metalowe, czajniki,
- opakowania po aerozolach, po
lakierach, odświeżaczach,
- doniczki z różnych materiałów,
- szkło z cmentarzy, znicze,
- brudne aluminiowe tacki do grilla,
- opakowanie po lakierze do paznokci,
- popsuty materac gumowy, basen,
- duże miski plastikowe, zabawki,
- szczoteczka do zębów,
- jednorazowe maszynki do golenia,
- wycieraczki małe, gąbki
- worki z odkurzacza,
- niedopałki papierosów, zmiotki itp.

Opakowania muszą
być całkowicie
opróżnione z
zawartości i nie
zamoczone
Nie wrzucamy:
- innego szkła
gospodarczego, np.
szyb samochodowych
i okiennych,
- stłuczonej szklanki,
talerza, żarówek,
- zbitych luster,
porcelany, kryształów,
- szkła z cmentarzy.

Nie wrzucamy:
Nie wrzucamy:
- popiołu,
Opakowań z zawartością, po
- niedopałków papierosów,
środkach ochrony roślin, farbach i
- worków z odkurzacza.
lakierach oraz po olejach silnik.
Odpady problematyczne oddajemy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) albo do
placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów lub do pojemników ustawionych w
miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców. PSZOK w Kąkolewnicy na ul. Południowej 108 czynny w każdy
piątek od 9-17 i jedną sobotę miesiąca od 8 – 12 w terminach podanych w harmonogramie odbioru odpadów.
Odpady problematyczne (niebezpieczne) to m in.: - baterie, akumulatory, - żarówki, świetlówki, - resztki farb,
lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po
piankach montażowych, opakowania po olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach
chemicznych, środkach ochrony roślin, - przeterminowane leki, igły i strzykawki, - stare kosmetyki,
- tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące,
- wiadra po farbie, - opony i dętki, - hydrauliczne rury metalowe i plastikowe, - szkło okienne w dużych ilościach.

Nie wrzucamy:
- gruzu,
- innych
odpadów.

Nie wrzucamy:
- odpadów wielkogabarytowych,
- odpadów problematycznych.
Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny odbierane są w systemie akcyjnym raz na
pół roku lub dostarczane są do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych lub do placówek handlowych
zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów.
Meble, dywany, sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym
duże AGD-RTV), duże opakowania, w tym opakowania ze
styropianu, wszelkiego rodzaju urządzenia które działają na
baterie lub na prąd. Odpady budowlane i rozbiórkowe
odbierane są w systemie akcyjnym raz na pół roku lub
mogą być dostarczane do PSZOK ul. Południowa 108.

