BIO

POJEMNIK/WOREK BRĄZOWY

WRZUCAMY:
pozostałości z produktów
kuchennych
np. odpadki warzywne
i owocowe, w tym obierki
i resztki jedzenia,
fusy po kawie i herbacie.

PAPIER

NIE WRZUCAMY:
kości i odchodów zwierząt, popiołów, leków,
drewna impregnowanego, płyt wiórowych
i MDF, ziemi i kamieni oraz innych odpadów
komunalnych

ODPADY
ZIELONE
(ZABUDOWA JEDNORODZINNA)

WOREK CZARNY
gałęzie,
krzewy,
trawy ,
liście,
kwiaty,
trociny,
kory drzew.

RESZTKOWE
(POZOSTAŁE PO SEGREGACJI)
WRZUCAMY:
ręczniki papierowe i zużyte
chusteczki higieniczne,
papier lakierowany i powleczony
folią,
papier zatłuszczony lub mocno
zabrudzony,
pieluchy jednorazowe i inne
materiały higieniczne,
ceramikę,
wystudzone popioły.

SEGREGUJE

MY!

NIE WRZUCAMY:
żadnych surowców wtórnych z papieru,
plastiku, metalu czy szkła, resztek jedzenia,
odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych.

PAMIĘTAJ, ŻE:

SEGREGOWANIE
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
JEST OBOWIĄZKOWE

Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania norm
polskich PN-EN 840-NR 1 (lub numery
kolejne) albo posiadać deklarację zgodności
producenta.
Odpady problemowe np.: zużyty sprzęt RTV
i AGD, poremontowe, wielkogabarytowe
itp. można oddać nieodpłatnie do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów PSZOK
(szczegóły na stronie www.lodz.pl/odpady).

WWW.LODZ.PL/ODPADY

SEGREGUJ

PAPIER

NIE PŁAĆ WIĘCEJ

DBAJ O ŚRODOWISKO

SZKŁO

METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE

POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI

POJEMNIK/WOREK ZIELONY

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

opakowania z papieru, karton,
tekturę (także falistą),
katalogi, ulotki, prospekty,
gazety i czasopisma,
papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki,
zeszyty i książki,
papier pakowy,
torby i worki papierowe.

butelki i słoiki po napojach
i żywności (w tym butelki po
napojach alkoholowych
i olejach roślinnych),
szklane opakowania
po kosmetykach
(o ile nie są wykonane
z trwale połączonych
kilku surowców).

PAPIER

NIE WRZUCAMY:
ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych,
papieru lakierowanego i powleczonego folią,
papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
kartonów po mleku i sokach,
papierowych worków po nawozach,
cemencie i innych materiałach budowlanych,
tapet,
pieluch jednorazowych i podpasek,
zatłuszczonych jednorazowych opakowań
z papieru i naczyń jednorazowych,
ubrań.

PAPIER

NIE WRZUCAMY:
ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu,
kryształów,
szkła okularowego,
szkła żaroodpornego,
żarówek i świetlówek,
reﬂektorów,
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach,
olejach silnikowych,
luster,
szyb okiennych i zbrojonych,
monitorów i lamp telewizyjnych,
termometrów i strzykawek.

POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY

WRZUCAMY:
odkręcone i zgniecione plastikowe
butelki po napojach,
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,
puszki po napojach,sokach
i konserwach,
folię aluminiową,
metale kolorowe,
kapsle, zakrętki od słoików,
zabawki (zabawki z tworzywa
sztucznego, o ile nie są wykonane
z trwale połączonych kilku surowców).

PAPIER

NIE WRZUCAMY:
butelek i pojemników z zawartością,
opakowań po lekach i zużytych artykułów
medycznych,
opakowań po olejach silnikowych,
części samochodowych,
zużytych baterii i akumulatorów,
puszek i pojemników po farbach i lakierach
z zawartością,
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

