JAK SEGREGOWAĆ ODPADY!!!
PAPIER pojemnik i worek niebieski
WRZUCAMY:
- opakowania z papieru, kartony, tekturę (także falistą),
- katalogi, ulotki, prospekty,
- gazety i czasopisma,
- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
- zeszyty i książki,
- papier pakowy.
- torby i worki papierowe.
NIE WRZUCAMY:
- ręczników papierowych i zużytych chusteczek,
- papieru lakierowanego i powleczonego folią
- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
- kartonów po mleku i napojach
- papierowych worków po nawozach , cemencie i innych materiałach budowlanych,
- tapet,
- pieluch jednorazowych i podpasek,
- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
- ubrań.
Pamiętaj:
Usuń zszywki i inne metalowe lub plastikowe części opakowań. Złóż karton i tekturę zajmą
mniej miejsca.
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE pojemnik i worek żółty
WRZUCAMY:
- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
- nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np.
szamponach, paście do zębów) itp.
- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
- aluminiowe puszki po napojach i sokach,
- puszki po konserwach,
- folię aluminiową,
- metale kolorowe,
- kapsle, zakrętki od słoików.
NIE WRZUCAMY:
- butelek i pojemników z zawartością,
- plastikowych zabawek,
- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
- opakowań po olejach silnikowych,
- części samochodowych,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- puszek i pojemników po farbach i lakierach,
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
Pamiętaj:
Wyrzuć puste opakowania.
Mocno zgnieć butelkę, puszkę, karton po mleku lub soku.
SZKŁO pojemnik i worek zielony
WRZUCAMY:
- butelki i słoiki po napojach i żywności
(w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
- szklane opakowania po kosmetykach
(jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

NIE WRZUCAMY:
- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
- szkła okularowego,
- szkła żaroodpornego,
- zniczy z zawartością wosku,
- żarówek i świetlówek,
- reflektorów,
- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
- luster,
- szyb okiennych i zbrojonych,
- monitorów i lamp telewizyjnych,
- termometrów i strzykawek.
Pamiętaj:
Wyrzuć puste opakowania.
Usuń nakrętki oraz inne metalowe lub plastikowe części.
BIO pojemnik i worek brązowy
WRZUCAMY:
- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
- gałęzie drzew i krzewów,
- skoszoną trawę, liście, kwiaty,
- trociny i korę drzew,
- niezaimpregnowane drewno,
- resztki jedzenia.
NIE WRZUCAMY:
- kości zwierząt,
- oleju jadalnego,
- odchodów zwierząt,
- popiołu z węgla kamiennego,
- leków,
- drewna impregnowanego,
- płyt wiórowych i pilśniowych MDF,
- ziemi i kamieni,
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
Odpady kuchenne i odpady zielone mogą być zbierane łącznie lub oddzielnie.
Niemieszczące się w koszu lub worku odpady zielone w postaci gałęzi drzew i krzewów
oraz innych pozostałości roślinnych powinny być przygotowane do odbioru w związanych
pakietach o długości nieprzekraczającej 1,5 m oraz wadze do 25 kg.
Pamiętaj:
Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w
pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez
kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli nie
powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

ZMIESZANE
WRZUCAMY:
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można
odzyskać w procesie recyklingu z wyłączaniem odpadów niebezpiecznych.
NIE WRZUCAMY:
- zużytych baterii i akumulatorów,
- przeterminowanych lekarstw,
- zużytych świetlówek, żarówek,
- odpadów po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin),
- zużytego sprzętu RTV i AGD (tzw. elektroodpadów),

Pamiętaj:
Nie pal śmieci w domowych kotłach i kominkach. Jest to zabronione i karane.
Odpady, których nie można zakwalifikować do którejkolwiek frakcji zbieranej selektywnie,
np.: zimny popiół, porcelana, lustra, odpady higieniczne takie jak: waciki, podpaski, pieluchy
wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane. Natomiast nie należy tam wrzucać:
opakowań po farbach, olejach silnikowych, smarach i innych chemikaliach, leków, baterii i
akumulatorów,
sprzętu
AGD,
zużytych
opon,
odpadów
wielkogabarytowych,
wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych,
chemikaliów, itp. które będzie można oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów
(PSZOK).
Należy również pamiętać, że odpady pochodzące z działalności gospodarczej
(zarówno opady bytowo socjalne jak i związane bezpośrednio z działalnością
gospodarczą) nie powinny trafić do odpadów komunalnych zagospodarowanych przez
Gminę.

OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KUCHENNYCH
W związku z obowiązującymi przepisami prawa, już od 1 stycznia 2018 r. wszyscy
mieszkańcy Gminy Czarna Białostocka, w tym również mieszkańcy bloków będą
zobowiązani do oddzielnego zbierania odpadów kuchennych powstających w domach.
Oznacza to, że z odpadów, które były do tej pory wrzucane do pojemnika na odpady
zmieszane, powinny być wydzielone resztki kuchenne, takie jak przeterminowana
żywność, niedokończone resztki posiłkowe (w stanie stałym), popsute owoce czy
warzywa, obierki, skorupki jajek itp.
Odpady kuchenne należy wrzucac do brązowego pojemnika (worka) z napisem BIO.
Obowiązek oddzielnego zbierania odpadów kuchennych będzie dotyczył wszystkich
mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę
odpadów oraz mieszkańców bloków, w których prowadzona jest segregacja.

