ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY JASŁO
Przy selektywnej zbiórce odpadów komunalnych obowiązuje następująca kolorystyka worków
do gromadzenia odpadów komunalnych:

1) WOREK ŻÓŁTY – z przeznaczeniem na tworzywo sztuczne, papier i tekturę oraz drobne metale
WRZUCAMY:
z tworzyw sztucznych:
-butelki typu PET po napojach i wodach
mineralnych, olejach spożywczych, mleku,
szamponach, odżywkach do włosów, po środkach
czystości ( np. płyny do mycia szyb, płyny do mycia
naczyń, płyny do płukania i prania, płyn do mycia
rąk, itp.),
-opakowania po chemii gospodarczej ( np. płyny do
podłóg, płyny do płukania – prania tkanin,
wybielacze, płyny do mycia naczyń, środki do
czyszczenia łazienek i toalet, żele i płyny do kąpieli,
balsamy do ciała, pojemniki po proszkach i żelach
do zmywarek, płynach do spryskiwaczy, płynach do
chłodnic, itp.)
- worki foliowe, folie po proszkach, po papierze
toaletowym, karmie dla zwierząt, ziemi ogrodowej,
folii strech, folie po zgrzewkach wód i napojów,
- skrzynki po napojach, wiaderka, doniczki, meble
ogrodowe, miski, pudełka plastikowe, koszyki.
z papieru i tektury:
- kartony, tektura falista,
- gazety, czasopisma, ulotki, katalogi, książki,
- opakowania z papieru (pudełka, torby),
- opakowania papierowe po cukrze, mące, kaszach,
ryżu, słodyczach, herbatach itp.
z metali:
- puszki po napojach,
- puszki po konserwach,
- opakowania po produktach spożywczych.

NIE WRZUCAMY!!!
z tworzyw sztucznych:
- wiaderek po farbach, klejach,
- materiałów budowlanych z tworzyw sztucznych
( np. rynny, rury kanalizacyjne, rury odwodnieniowe),
- opakowań po silikonach, akrylach budowlanych itp.,
- elementów RTV i AGD,
- elementów samochodów, motorów, rowerów
i innych pojazdów,
- opakowań zabrudzonych olejami, smarami
samochodowymi,
- wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych trwale
połączonych z innymi materiałami,
- tubek po kosmetykach, pastach, ketchupach,
- jednorazowych reklamówek,
- brudnych, zaolejonych folii,
folii malarskich, folii po wędlinach, mięsach,
kwiatach, odzieży, herbatach, kawach, kosmetykach,
- folii budowlanych z ocieplania poddaszy,
fundamentów,
- zabawek,
- kubków po jogurtach, śmietanach, masłach,
margarynach, serkach, pasztetach,
- opakowań po płatkach śniadaniowych, chrupkach,
przyprawach, makaronach, chusteczkach
higienicznych i dla niemowląt,
- pieluch,
- plastikowych pudełek i folii po ciastkach,
słodyczach.
z papieru i tektury:
- tapet,
- papieru, kartonu zabrudzonego ziemią, olejami,
farbami, klejami budowlanymi,
- opakowań po cemencie, wapnie, klejach,
zaprawach itp.
z metali:
- puszek po farbach,
- metali zabrudzonych ziemią, farbą olejami
technicznymi,
- opakowań z pianek i klejów montażowych,
- baterii, akumulatorów, żarówek,
- gwoździ, kapsli, śrub, nakrętek,
- dezodorantów,
- środków czystości w postaci sprayu.

2)WOREK ZIELONY – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe
WRZUCAMY:
- butelki bezbarwne i kolorowe po napojach, sokach,
alkoholach, itp.,
- słoiki po przetworach, ketchupach, musztardach
i innych produktach spożywczych.

NIE WRZUCAMY!!!
- szyb okiennych, samochodowych, zbrojonych,
- żarówek, lamp, lusterek,
- szkła żaroodpornego, porcelany, ceramiki.

3)WOREK BRĄZOWY – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji
WRZUCAMY:
- resztki pożywienia roślinnego i pozostałości
kuchennych ( z owoców i warzyw ),
- skoszoną trawę, świeże lub zeschnięte liście,
gałęzie, opadłe owoce itp.,
- drobne rośliny i kwiaty ozdobne.

NIE WRZUCAMY!!!
- kości i twardych resztek pożywienia, np.: łupin
orzechów, kokosów i innych owoców
- drewna, sklejki i innych wyrobów
drewnopochodnych,
- tłuszczów zwierzęcych, resztek mięs wszelkiego
rodzaju oraz padłych zwierząt,
- innych substancji nie ulegających biodegradacji.

Odpady ulegające biodegradacji, w szczególności odpady zielone mogą być gromadzone
selektywnie w celu poddania procesowi kompostowania w kompostownikach przydomowych pod
warunkiem, że prowadzenie procesu kompostowania nie jest uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich.

4)WOREK CZARNY – z przeznaczeniem na odpady komunalne, które pozostały po przeprowadzonej
wcześniej segregacji odpadów komunalnych.

Przy selektywnej zbiórce odpadów nie wymaga się:
· zrywania etykiet,
· odkręcania nakrętek z butelek szklanych i tworzywa sztucznego.
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