SZANUJMY ŚRODOWISKO
SEGREGUJMY ODPADY KOMUNALNE!

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE
wrzucamy:
➢ odkręcone i zgniecione plastikowe
butelki
➢ nakrętki, o ile nie zbieramy ich
osobno w ramach akcji
dobroczynnych
➢ plastikowe opakowania po
produktach spożywczych oraz
środkach czystości i kosmetykach
➢ opakowania wielomateriałowe (np.
kartony po mleku, sokach)
➢ plastikowe torby, worki, reklamówki
itp.
➢ puszki po napojach, sokach,
pustych konserwach
➢ folie aluminiowa, metale kolorowe,
kapsle oraz metalowe zakrętki

POPIÓŁ

PAPIER

SZKŁO
wrzucamy:

wrzucamy:
➢ butelki i słoiki po napojach
i żywności
➢ szklane opakowania po
kosmetykach (jeżeli nie są
wykonane z trwale połączonych
kilku surowców)

BIODEGRADOWALNE
wrzucamy:
➢ odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.)
➢ gałęzie drzew i krzewów
➢ skoszoną trawę, liście, kwiaty żywe
➢ trociny i korę drzew
➢ nieimpregnowane drewno
➢ resztki jedzenia
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➢ opakowania z papieru, karton,
tektura
➢ katalogi, ulotki, prospekty
➢ gazety, czasopisma
➢ papier szkolny, biurowy,
zadrukowane kartki
➢ zeszyty i książki
➢ papier pakowy
➢ torby i worki papierowe

POZOSTAŁOŚĆ PO
SEGREGACJI
wrzucamy:
➢ te odpady, które pozostały po
segregacji za wyjątkiem odpadów
niebezpiecznych np. świetlówki,
akumulatory

wrzucamy:
➢ wystudzony popiół

Więcej informacji na stronie internetowej www.odpady.skoczow.pl

INFORMACJE DODATKOWE:
➢ odpady wielkogabarytowe oraz zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane
są zgodnie z harmonogramem wywozu
odpadów komunalnych – dodatkowo można
oddać je do PSZOK-u
➢ odpady niebezpieczne (np. farby, lakiery,
smary, kleje, zużyte oleje, odpady
zawierające rtęć) należy oddać
do PSZOK-u
➢ przeterminowane leki oddajemy do
pojemników do tego przeznaczonych
znajdujących się w aptekach
➢ nadmiar odpadów komunalnych można
oddać we własnym zakresie do PSZOK-u
➢ odpady remontowo – budowlane (gruz,
okna, urządzenia sanitarne, kafelki, panele,
styropian, papę oraz inne pochodzące z
remontu) można oddać we własnym
zakresie, bezpłatnie do 1
m3/nieruchomość/rok do PSZOK-u
adres PSZOK: ul. Pierściecka 3
w Kiczycach; czynny 8 do 16 (pon-pt),
pierwsza sobota miesiąca od 8 do 12

