ZMIESZANE

PLASTIK

prosimy o wystawianie odpadów
w przeddzień wywozu
pojemniki/worki powinny być
wystawione PRZED granicę posesji
prosimy o stosowanie
pojemników/worków właściwie
oznaczonych (kolorem lub opisem)
w zależności od frakcji, na jaką są
przeznaczone

KIEDY POWINIENEŚ oDWIEDZIĆ

PSZOK?

PUNKT SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH
Miękinia, ul. Czysta 3.
Godziny przyjmowania odpadów w PSZOK:
wtorek 9:00–13:00
środa 15:00–19:00
sobota 8:00–20:00
tel. kontaktowy: 71 317 80 61

PSZOK PRZYJMUJE ODPADY BEZPŁATNIE
WYTWORZONE TYLKO
W NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH!

wiesz
odpowiednio

segregować
śmieci

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
PRZYJMUJE ODPADY:
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza, żywice
zawierające substancje niebezpieczne
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
(w tym świetlówki)
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
zużyte opony z wyłączeniem opon rolniczych
odpady wielkogabarytowe
w ilości do 5 ton rocznie na nieruchomość odpady
budowlano-remontowe
odpady zielone
odzież i tekstylia
przeterminowane i zużyte leki
baterie i akumulatorki
części samochodowe (w tym szyby samochodowe)
szkło zbrojone i hartowane
odpady z tworzyw sztucznych pochodzenia
rolniczego

czyjak

Masz pytania dotyczące segregacji
lub wywozu odpadów?
tel. 71 735 92 66
Chcesz zapytać o wysokość opłaty
lub płatności?
tel. 71 735 92 50

WIĘCEJ NA:
www.miekinia.pl/odpady

METALE I TWORZYWA
plastikowe butelki PET i kartony
po napojach (np. mleku, sokach,
olejach spożywczych)
PUSTE i ZGNIECIONE
plastikowe worki, folie
plastikowe butelki po płynach
do mycia naczyń, mydłach,
szamponach
puszki po napojach i konserwach,
drobny złom żelazny, aluminium
i metale kolorowe
plastikowe torebki, zakrętki, worki
i inne plastikowe opakowania
styropian opakowaniowy
małogabarytowe zabawki
plastikowe

NIE WYRZUCAJ
butelki i pojemniki
z zawartością
opakowania po olejach
silnikowych, smarach,
farbach i lakierach
opakowania po lekach
zużyte baterie
sprzęt AGD i RTV
styropian budowlany

PLASTIK

PLASTIK

PAPIER

SZKŁO

gazety, katalogi

szklane butelki

papier biurowy i szkolny
książki w miękkich okładkach
lub po usunięciu twardych
okładek
torebki papierowe, kartony
ścinki drukarskie

szklane słoiki
szklane opakowania po
żywności i kosmetykach

NIE WYRZUCAJ
NIE WYRZUCAJ
zabrudzony i tłusty papier
zużyte chusteczki
higieniczne
papier z folią, termiczny
i faksowy
kartony po mleku, sokach
i innych napojach
papier przebitkowy (faktury,
rachunki)
pieluchy jednorazowe i inne
artykuły higieniczne
tapety
worki po cemencie i innych
materiałach budowlanych

PAPIER

PAPIER

żarówki
nakrętki od opakowań
szklanych
szkło płaskie (okienne,
samochodowe)
szkło zbrojone
i żaroodporne
szkło stołowe, porcelana,
ceramika, lustra
szkło kryształowe (karafki,
kieliszki)
szkło okularowe, okienne,
lustra
ekrany i lampy telewizyjne
znicze z zawartością wosku

SZKŁO

BIO
odpady z ogrodów (skoszona
trawa, liście, drobne gałęzie,
kwiaty)
odpady kuchenne (stałe - nie
płynne) czyli: obierki z warzyw
i owoców, skorupki jaj
Pamiętajmy:
Kompostowanie odpadów
biodegradowalnych to prosty i tani
sposób na uzyskanie doskonałego
nawozu dla roślin. Kompost to
idealny organiczny środek
polepszający glebę, który sprzyja
zdrowemu wzrostowi roślin oraz
powstrzymuje chwasty.

NIE WYRZUCAJ
ziemia i kamienie
popiół
odchody zwierzęce
resztki jedzenia m.in. mięso,
kości, olej jadalny
leki
artykuły higieniczne
płyty wiórowe i pilśniowe

BIO

BIO

ZMIESZANE
wszystkie odpady, które
zostały po wysegregowaniu
odpadów papieru, szkła,
metali i tworzyw sztucznych,
ulegających biodegradacji
(tkaniny, buty, popiół,
opakowania po olejach,
odpady higieniczne, odchody
zwierząt itp.)

NIE WYRZUCAJ
odpady segregowane
(szkło, papier, tworzywa
sztuczne, opakowania
wielomateriałowe,
odpady wielkogabarytowe
zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
odpady niebezpieczne
przeterminowane leki
materiały budowlane
odpady ulegające
biodegradacji)

ZMIESZANE

