Gmina Krzeszyce
Zachęcamy mieszkańców Gminy Krzeszyce do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych!
Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci, które niesegregowane i niezagospodarowane wywożone
są na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Niestety wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania.
Warto więc się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie
będzie zdrowsze, a my zaoszczędzimy na opłatach. Segregując śmieci przyczyniamy się do ochrony środowiska.
Niebieski - papier








gazety i czasopisma
prospekty, katalogi i reklamy,
kalendarze i terminarze
papierowe torby na zakupy
zużyte zeszyty i stare książki
papier biurowy i kserograficzny
kartony i tektury
koperty

nie wrzucamy










tapet
zabrudzonego, szczególnie
zatłuszczonego papieru
papieru z folią
pieluch i innych artykułów
higienicznych
worków po cemencie
papieru faxowego, termicznego i
przebitkowego
segregatorów z okuciami
kalki technicznej
innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych)

Żółty – metal plastik















zgniecione puszki aluminiowe po
napojach
puszki z blachy stalowej
naczynia do gotowania
metalowe narzędzia, rury, druty i
drobny złom
folię aluminiową
pokrywki ze słoików
kapsle z butelek oraz metalowe i
plastikowe nakrętki
zgniecione plastikowe opakowania
po napojach i olejach spożywczych
zgniecione plastikowe opakowania
po kosmetykach, płynach do mycia i
chemii gospodarczej
plastikowe worki, torebki i reklamówki
plastikowe koszyki po owocach i
pojemniki po wyrobach
garmażeryjnych
opakowania wielomateriałowe po
płynnej żywności, takie jak kartony po
mleku, sokach itp. – tzw. tetra paki
nie wrzucamy












opakowań po aerozolach
baterii oraz puszek po farbach
opakowań po lekach
butelek i opakowań po olejach
przemysłowych
styropianu i innych tworzyw
piankowych
zabawek oraz sprzętu AGD
plastikowych szyb z pleksi
plastikowych elementów pojazdów
np.: deski rozdzielcze, zderzaki,
lusterka
innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych)

Zielony - szkło




butelki i słoiki po napojach i żywności
butelki po napojach alkoholowych
opakowania po kosmetykach

nie wrzucamy












ceramiki, fajansu, porcelany i
kryształów
szkła stołowego
szkła żaroodpornego
szkła okularowego
szkła okiennego i zbrojonego
szyb samochodowych
luster
luksferów (pustaków szklanych)
żarówek, lamp fluorescencyjnych i
neonowych
zniczy z woskiem
innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych)

Brązowy (czarny) – bioodpady









odpady po owocach i warzywach,
obierki z owoców i warzyw,
kwiaty doniczkowe,
stara ziemia do kwiatów,
zwiędłe cięte kwiaty,
fusy po kawie, herbacie,
skoszona trawa i chwasty, liście,
drewno,

nie wrzucamy
 mięsa i padliny zwierząt
 resztek jedzenia,
 pampersów
 niedopałków
 podściółki dla kotów
 oleju jadalnego
 drewna impregnowanego
 płyt wiórowych i MDF
 leków
 popiołu z węgla kamiennego
 innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych)

Pozostałe odpady (resztki jedzenia, wszelkiego rodzaju odpady higieniczne, mocno zabrudzone
puszki, butelki lub pojemniki), trafią do pojemnika na odpady zmieszane, oprócz grupy odpadów
określanych jako niebezpieczne, które powinny być dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Długoszynie przy CZG - 12 lub Tymczasowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, znajdującego się na terenie oczyszczalni: Krzeszyce, ul. Ogrodowa. Należą do nich:
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 zużyte baterie i akumulatory,
 przeterminowane lekarstwa czy strzykawki itp.
 opony,
 odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników,
kwasów, olejów, itp.)
Odpady poremontowe i budowlane oraz odpady wielkogabarytowe (duże meble lub wyposażenie
wnętrz) muszą być dostarczone we własnym zakresie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Długoszynie (Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin,
tel. 95/7559371)
Segregując pamiętaj!
 zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
 wyrzucać butelki bez zakrętek i korków
 sprawdzać znak na opakowaniu, który informuje o tym, co należy z nim zrobić po wykorzystaniu
zawartości.

