SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
?
kolorowe I bezbarwne,
?
butelki i s³oiki szklane,
?
po napojach i ¿ywnoœci,

z usuniêtymi twardymi ok³adkami,
?
torebki i worki papierowe,
?
tekturê i kartony,
?
œcinki drukarskie.

?
kolorowe I bezbarwne szklane
opakowania po kosmetykach.

PAPIER I MAKULATURA

NIE WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

?
zabrudzonego lub t³ustego

Pamiêtaj! Przed wrzuceniem odpadów z papieru i
tektury do pojemników, nale¿y usun¹æ wszelkie
elementy z innych tworzyw, takich jak spinacze
biurowe, zszywki, p³ócienne ok³adki, folioweokienka z
kopert, itp.

SZK£O BIA£E
SZK£O KOLOROWE

papieru,
?
papieru woskowego (katalogów
i folderów reklamowych),
?
papieru po³¹czonego z innymi
materia³ami (np. metalem, foli¹),
?
opakowañ z zawartoœci¹
(np..cementem, wapnem,
¿ywnoœci¹)
?
papieru termicznego i
faksowego,
?
kalek technicznych i papierów
przebitkowych (rachunki, faktury),
?
kartonów po sokach i innych
napojach (tzw. tetrepaków),
?
papierowych wk³adów
wodoodpornych, tapet, worków po
cemencie,
?
tapet,
?
pieluch jednorazowych,
podpasek i artyku³ów higienicznych.

?
szk³a sto³owego,

porcelany, fajansu, ceramiki
?
szk³a ¿aroodpornego,
szk³a zbrojonego,
?
luster, szk³a okiennego,
witra¿y,
?
¿arówek,
?
lamp neonowych,
fluorescencyjnych I
rtæciowych,
?
reflektorów,
?
izolatorów,
?
doniczek,
?
szk³a okularowego,
?
ekranów i lamp
telewizyjnych,
?
szyb samochodowych.

WRZUCAMY:

?
plastikowe butelki po napojach,
?
kartony po napojach,
?
plastikowe butelki po p³ynach do

mycia naczyñ, myd³ach, ¿elach,
szamponach, itp.
?
plastikowe zakrêtki,
?
plastikowe torebki, worki,
reklamówki i inne plastikowe
opakowania,
?
puszki po napojach, po
konserwach,
?
drobny z³om ¿elazny i metale
kolorowe,
?
kapsle,
?
umyte plastikowe butelki po
olejach spo¿yczych.

NIE WRZUCAMY:
?
butelek i pojemników z

zawartoœci¹,
?
butelek i pojemników po
olejach,
?
niespo¿ywczych
(ch³odniczych, silnikowych)
?
opakowañ po lekach,
?
butelek po p³ynach
ch³odniczych,
?
sprzêtu AGD i RTV,
?
styropianu.

Pamiêtaj! Nie t³ucz szklanych opakowañ przed Pamiêtaj! Zgniataj opakowania przed wrzuceniem do
wrzuceniem do pojemnika. Butelki i s³oiki wrzucaj do pojemnika.
pojemnika opró¿nione, bez zakrêtek, zacisków,
gumowych uszczelek.

PRZYJMUJEMY:

?
resztki ýywnoœci,
?
przeterminowanà ¿wynoœæ,
?
obierki z owoców i warzyw,
?
skorupki jaj,
?
fusy po kawie i herbacie,
?
skoszon¹ trawê, liœcie,
?
drobne ga³êzie,
?
trociny.

NIE WRZUCAMY:
?
resztek miêsa i koœci,
?
odchodów zwierzêcych,
?
piasku i sorbentów dla kotów,
?
zanieczyszczonych trocin po

zwierzêtach,
?
popio³u z pieca,
?
papierosów i niedopa³ków.

?
makulaturê i papier,
?
tworzywa sztuczne,
?
szk³o bia³e i kolorowe,
?
tekstylia,
?
odpady biodegradowalne,
?
odpady wielkogabarytowe
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?
gazety, czasopisma,
?
papier szkolny i biurowy,
?
ksi¹¿ki w miêkkich ok³adkach lub

WRZUCAMY:

ODPADY BIODEGRADOWALNE

WRZUCAMY:

OPAKOWANIA WIELOMATERIA£OWE
I METALE

WRZUCAMY:

(np..meble) ,
?
gruz (odpady budowlane i
rozbiórkowe, ale nie wiêcej ni¿
0,25m3 miesiêcznie),
?
z³om stalowy,
?
z³om metali nie¿elaznych,
?
RTV i AGD,
?
opakowania po farbach,
?
lampy jarzeniowe,
?
opony.
Ponadto w wyznaczonych
punktach bêd¹ ustawione
pojemniki do zbiórki:
?
zu¿yte baterie - Urz¹d
Gminy Jordanów Œl¹ski
?
przeterminowane leki - hol
Apteka “Libra” oraz Oœrodek
Zdrowia.
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

GMINA
JORDANÓW ŒL¥SKI
WSKAZÓWKI POMOCNE PRZY SEGREGACJI ŒMIECI

WSKAZÓWKI DO W£AŒCIWEGO SEGREGOWANIA ŒMIECI

Urz¹d Gminy Jordanów Œl¹ski zachêca do:
?
pakowania zakupów do toreb wielokrotnego u¿ytku,
?
zgniatania odpadów przed wrzuceniem do pojemnika,
PRZYK£ADOWE PYTANIA MIESZKAÑCÓW:
Gdzie wyrzucaæ popió³?
Do pojemników na zmieszane odpady komunalne, pod warunkiem, ¿e nie jest gor¹cy.
Gdzie wyrzucaæ puszki po napojach, konserwach lub kapsle?
Do ¿ó³tych worków (odpady z tworzyw sztucznych, jak i z metali)
Gdzie wyrzucaæ p³yty CD, zu¿yte noœniki danych (stare p³yty CD oraz stare kasety
magnetofonowe)
Mo¿na je dostarczaæ do PSZOK lub wrzucaæ do pojemników na odpady zmieszane.
Gdzie wyrzucaæ tusze do drukarek i tonery?
Nale¿y dostarczaæ do PSZOK-u,
Gdzie wyrzucaæ pojemniki po aerozolach?
Jeœli jest oznaczenie, ¿e pojemnik jest wykonany z aluminium, to mo¿na je wrzuciæ do ¿ó³tego
worka, w przypadku braku takiego oznaczenia, nale¿y oddaæ do PSZOK. Mo¿na je równie¿
wrzucaæ do pojemników na odpady zmieszane.
Gdzie wyrzucaæ papier po maœle?
Papier po maœle jest t³usty, nale¿y wrzucaæ do pojemników na zmieszane odpady komunalne.
Czy nale¿y usuwaæ etykiety ze szklanych i plastikowych opakowañ?
Nie wymaga siê.
Czego nie wolno wrzucaæ do pojemników na zmieszane odpady komunalne?
1) zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny,
2) baterie, akumulatory, inne odpady niebezpieczne,
3) leki, termometry rtêciowe, chemikalia,
4) odpady wielkogabarytowe,
5) zu¿yte opony,
6) odpady zielone,
7) odpady rozbiórkowe i budowlane,
8) odpady ze szk³a, tworzyw sztucznych, metali, opakowañ
wielomateria³owych i papieru.

znaki i symbole umieszczane na opakowaniach
SZCZEGÓ£OWE INFORMACJÊ DOTYCZ¥CE GOSPODAROWANIA ODPADAMI MO¯NA UZYSKAÆ
W URZÊDZIE GMINY JORDANÓW ŒL¥SKI, UL.WROC£AWSKA 55, 55-065 JORDANÓW ŒL¥SKI,
POK. NR 4, NR TEL. 71 391 15 82

OPAKOWANIE NADA JE SIÆ DO RECYKLINGU.
Znak informuje, ýe opakowanie nadaje siæ do ponownego wykorzystania.

OPAKOWANIE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA.
Symbol ten oznacza, ýe po wykorzystaniu produktu jego opakowanie nadaje
siæ do ponownego wykorzystania co najmniej drugi raz – nie staje siæ odpadem

ZIELONY PUNKT.
Producent wniósù wkùad finansowy w budowæ i funkcjonowanie systemu
odzysku i recyklingu odpadów
OPAKOWANIE BIODEGRADOWALNE.
Znak ekologiczny jest przeznaczony dla opakowañ, które rozkùadajà siæ
podczas kompostowania i nie uwalniajà szkodliwych substancji.

ZNAK ALUMINIUM.
Oznacza, ýe produkt lub jego opakowanie wykonane jest z aluminium nadaje
siæ do recyklingu.

Symbol ten zakazuje wrzucania przedmiotu nim oznaczonego wspólnie z innymi
odpadami. W takim przypadku dany przedmiot naleýy przekazaã do punktu
zbiórki zuýytego sprzætu elektrycznego i elektronicznego.

