NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY MOŃKI
SZKŁO BIAŁE i KOLOROWE
TU NALEŻY WRZUCAĆ:
 butelki, słoiki i pojemniki ze szkła bezbarwnego
i kolorowego;
 szklane opakowania po kosmetykach;
 butelki po napojach alkoholowych;
NIE WRZUCAJ:
 szkła płaskiego (szyb okiennych i samochodowych, szkła zbrojonego,
luster);
 ceramiki, porcelany, naczyń żaroodpornych;
 szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z ich
zawartością;
 żarówek, lamp neonowych, reflektorów, zniczy nagrobkowych;
 ekranów i lamp telewizyjnych;
METAL, PLASTIK I TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE,
TU NALEŻY WRZUCAĆ:
 puszki po napojach i konserwach,
kapsle,
zakrętki, tubki metalowe;
 drobny złom żelazny, metale kolorowe;



plastikowe butelki i pojemniki;



plastikowe zakrętki;



plastikowe opakowania po kosmetykach

i środkach czystości;



plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach);



plastikowe reklamówki;



kartony po mleku i sokach;



plastikowe skrzynki, wiadra, doniczki;



styropian opakowaniowy;

NIE WRZUCAJ:
 opakowań i butelek po olejach spożywczych, silnikowych, smarach
i płynach chłodniczych;



opakowań po medykamentach, środkach chwasto- lub owadobójczych;



zabawek;



sprzętu AGD;



opakowań po aerozolach (np. opakowań po dezodorantach, lakierach);



puszek po farbach;






PAPIER
TU NALEŻY WRZUCAĆ:
 gazety, czasopisma, katalogi,
 ulotki, zeszyty,
 książki;
 papier szkolny, biurowy,
papier pakowy;
torby i worki papierowe;
tektury i kartony;
książki w miękkich okładkach;

NIE WRZUCAJ:
 zabrudzonego lub tłustego papieru;



worków po cemencie, wapnie lub innych materiałów budowlanych;



kalek technicznych i papierów przebitkowych (rachunki, faktury);



tektury powlekanej tworzywem sztucznym np. kartonów po mleku i
napojach;



papieru połączonego z innym materiałem np. folią;



artykułów higienicznych;



tapet;



artykułów i papierów higienicznych;

Uwaga! Ze względu na zapach, jaki może wydobywać się z
pojemnika na selektywną zbiórkę, warto opakowania wypłukać.
Dobrze jest też odkręcić pokrywki, zakrętki i wrzucić do
odpowiedniego kontenera lub worka na metal i tworzywa sztuczne.
ODPADY KUCHENNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
TU NALEŻY WRZUCAĆ:
 części z warzyw i owoców, obierki np. z ziemniaków, jabłek, ogórków,
buraków, łuski cebuli lub czosnku, skórki np. z pomidorów, bananów,
cytrusów, skorupki jaj, łupiny orzechów i ziaren, zgniłe owoce
i warzywa;
 fusy po kawie i herbacie razem z papierowym filtrem;




ODPADY NIESEGREGOWANE ZMIESZANE
(do gromadzenia TYLKO w pojemnikach)

stałe odpady kuchenne i spożywcze;
skorupki jaj;

TU NALEŻY WRZUCAĆ:
Aby uchronić się przez odorem i larwami, a także ze względów sanitarnych ZABRANIA SIĘ
WYRZUCANIA do pojemników na odpady kuchenne biodegradowalne:
 resztek mięsa, kości, ości i ryb;



trocin z odchodami zwierząt;



włosów i sierści;

 do pojemnika z napisem BIO nie wylewa się płynów –
soków, mleka, jogurtów, olejów, zup. Odpady spożywcze
powinny mieć gęstą konsystencję;
PAMIĘTAJ!!! do pojemnika BIO nie wrzucamy opakowań foliowych w
których odpady BIO zostały przyniesione, a nie zostały do tego
przystosowane!!!
ZWYKŁE WORECZKI FOLIOWE NIE NADAJĄ SIĘ DO
KOMPOSTOWANIA!!!
NIE MIESZAMY ODPADÓW KUCHENNYCH ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI Z INNYMI ODPADAMI!!!!
Domieszka nawet niewielkiej ilości plastikowych opakowań, folii, szkła, puszek
aluminiowych i metalowych, opakowań wielomateriałowych, baterii, dużych kawałków
drewna, magazynów i gazet, powlekanego papieru, dyskwalifikuje bioodpad i nie nadaje się on
do kompostowania.
JEŚLI MASZ JAKIEŚ WĄTPLIWOŚCI, CZY ODPAD JEST
BIODEGRADOWALNY CZY NIE –
NIE WRZUCAJ DO POJEMNIKA BIO!!!
PORADA:
Aby nie dać robakom żadnej szansy, odpady kuchenne można owijać w papier gazetowy i
wrzucać do brązowego pojemnika na odpady BIO. Alternatywnie można użyć
oferowanych w sprzedaży torebek na odpady BIO z papieru.

 W przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklarował
segregację w pojemniku gromadzi pozostałości po segregacji;


W przypadku zadeklarowania oddawania odpadów bez segregacji - wszystkie
odpady, które są produkowane na terenie posesji i gromadzone razem w jednym
pojemniku.

INNE RODZAJE ODPADÓW
- ODPADY WIELKOGABARYTROWE (meble, materace, dywany
itp.);
- ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY;
- ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE
- ODPADY ZIELONE tj. trawa, resztki roślin, gałęzie, liście;
NALEŻY DOSTARCZYĆ NA WŁASNY KOSZT DO PUNKTU SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK),
UL. KOLEJOWA 21, 19-100 MOŃKI
NIEBEZPIECZNE ODPADY KOMUNALNE:
przeterminowane leki, zużyte baterie i inne odpady niebezpieczne,
a w szczególności: farby, kleje, rozpuszczalniki, aerozole, środki czyszczące,
wywabiacze
plam,
a także
lampy
fluorescencyjne
i akumulatory oraz opony należy dostarczyć NA WŁASNY
KOSZT DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH (PSZOK)
UL. KOLEJOWA 21, 19-100
MOŃKI
TERMIN ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO JAK RÓWNIEŻ LIŚCI ZOSTANIE
PODANY PRZED PLANOWANĄ AKCJĄ ODBIORU.

ZBIERANIE ODPADÓW KUCHENNYCH BIODEGRADOWALNYCH NIE
DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI WYPOSAŻONYCH W KOMPOSTOWNIKI
DO GROMADZENIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH O ILE
WŁAŚCICIELE TEN FAKT ZGŁOSILI PISEMNIE DO URZĘDU MIEJSKIEGO
W MOŃKACH UL. KOLEJOWA 21,19-100 MOŃKI

Urząd Miejski w Mońkach
Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Odpadami

