WOREK KOLORU BRĄZOWEGO
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
Gałęzie przed włożeniem do worka
rozdrabniamy.

WRZUCAMY:
0woce, warzywa, obierki, pieczywo
liście, skoszoną trawę, odpady
z ogrodów
opakowania drewniane
sznury i liny z materiałów
naturalnych

NIE WRZUCAMY:
popiołu, żużlu
resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego
(mięso, kości, ryby)
resztek jedzenia w płynie
odchodów zwierzęcych
tworzywa sztucznego, makulatury, styropianu

KUBEŁ NA ŚMIECI O POJEMNOŚCI MIN.
120 L NA POZOSTAŁE ODPADY
WRZUCAMY:
wszystko, czego nie da się umieścić
w kolorowych workach, np. popiół,
pampersy, porcelanę itd.

NIE WRZUCAMY:
odpadów niebezpiecznych
odpadów wielkogabarytowych
odpadów z remontów
strzykawek i igieł

OPŁATA ZA ŚMIECI OBEJMUJE RÓWNIEŻ:
odpady wielkogabarytowe: meble, duże AGD-RTV,
opony. Odpady te będą odbierane od mieszkańców
według ustalonych zbiórek raz w roku.
odpady problematyczne: odpady niebezpieczne
czyli baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki,
chemikalia, przeterminowane leki, drobny sprzęt
elektryczny i elektroniczny, opakowania po
środkach ochrony roślin. Odpady te należy wywozić
bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów.
odpady z remontów. Jeżeli remonty są prowadzone
we własnym zakresie, odpady należy zbierać
i wywozić bezpośrednio do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów.
odpady zmieszane to znaczy takie, których nie da się
posegregować.

UWAGA!
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Wiśle zlokalizowany jest przy ulicy Ustrońskiej 1
(Oczyszczalnia Ścieków w Wiśle) otwarty
w poniedziałki, środy, piątki 6–17 i soboty 8–15
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
odbierane będą:
odpady wielkogabarytowe
odpady problematyczne
odpady z remontów
odpady selektywnie zbierane: makulatura, szkło,
odpady ulegające biodegradacji, tworzywa sztuczne,
metal, opakowania wielomateriałowe
Przywożąc w/w odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, należy okazać identyfikator
z nadanym numerem ewidencyjnym.

JAK SEGREGOWAĆ
ODPADY?
WOREK KOLORU NIEBIESKIEGO
MAKULATURA, TEKSTYLIA
Wszystkie opakowania papierowe wrzucamy
bez resztek żywności, a tekstylia wolne od farb,
smarów, itp.

WRZUCAMY:
gazety, magazyny, książki, katalogi, zeszyty
papierowe torby i worki
papier szkolny, biurowy
kartony i tekturę oraz zrobione z nich
opakowania
buty, tekstylia, ubrania

NIE WRZUCAMY:
kartonów i tektury pokrytej folią aluminiową
np. opakowania typu Tetra Pak po mleku, napojach
tłustego i zabrudzonego papieru np. papierowe
opakowania po maśle, margarynie, twarogu,
kartonów po mleku czy po napojach
kalki, papieru termicznego i faksowego
tapet
odpadów higienicznych
np. waciki, podpaski, pieluchy

WOREK KOLORU ZIELONEGO
SZKŁO

WOREK KOLORU ŻÓŁTEGO
TWORZYWA SZTUCZNE, METAL

WOREK KOLORU POMARAŃCZOWEGO
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

Wszystkie opakowania szklane wrzucamy bez
kapsli, nakrętek i resztek!

Wrzucamy tylko dokładnie opróżnione
opakowania!

Wszystkie opakowania wrzucamy dokładnie
opróżnione!

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

szklane butelki po sokach i napojach
słoiki po dżemach i przetworach
opakowania szklane po pokarmach dla dzieci
szklane butelki po napojach alkoholowych
szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMY:
luster, szkła okiennego i zbrojonego
porcelany, ceramiki, płytek ceramicznych
doniczek (plastikowych czy ceramicznych)
wyrobów ze szkła kryształowego
zakrętek, kapsli, korków
żarówek, świetlówek, lamp jarzeniowych
kineskopów
naczyń żaroodpornych (luminarc, arcoroc, itp.)
szyb okiennych i samochodowych

puste, odkręcone i zgniecione butelki
plastikowe po napojach np. typu PET
puste butelki plastikowe po kosmetykach
i środkach czystości
plastikowe opakowania po żywności np. po
jogurtach, serkach, kefirach, margarynach
plastikowe zakrętki
folię i torebki z tworzyw sztucznych
puszki po napojach, konserwach
drobny złom żelazny oraz d
 robny złom
metali kolorowych

NIE WRZUCAMY:
butelek po olejach spożywczych
i samochodowych
opakowań po olejach s pożywczych
czy silnikowych, smarach
styropianu, gumy
butelek z jakąkolwiek zawartością
puszek po farbach, baterii, o
 pakowań
po aerozolach, l ekach
opakowań po środkach
chwasto- i owadobójczych
sprzętu AGD

opakowania po mleku (tzw. Tetra Pak)
opakowania po sokach i napojach
(tzw. Tetra Pak)
opakowania po zupkach
opakowania po przyprawach
opakowania po lekarstwach, pigułkach

NIE WRZUCAMY:
opakowań po lekarstwach w postaci płynnej
np. po syropach
tworzyw piankowych, styropianu i naczyń
jednorazowych styropianowych
opakowań z zawartością np. z resztkami
żywności, wapnem, cementem
papierowych wkładów wodoodpornych
pieluch jednorazowych i wielomateriałowych
artykułów higienicznych

W celu uzyskania szerszych informacji skontaktuj się z nami pod numerem tel 33 851 38 86, wysyłając e-mail odpady@um.wisla.pl lub na stronie www.wisla.pl

