ODPADY BIODEGRADOWALNE
KOMPOSTOWNIK / POJEMNIK "BIO"
TYLKO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

SELEKTYWNE

ZMIESZANE ODPADY
POJEMNIK BEZ OZNAKOWANIA
W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ I WIELORODZINNEJ

PLASTIK, METAL, WIELOMATERIAŁOWE

fusy po herbacie i kawie
liście drzew

aerozole (opakowania metalowe)
ceramika

WOREK ŻÓŁTY W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

obierki owoców, warzyw

doniczki ceramiczne

POJEMNIK ŻÓŁTY W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ

popiół ze spalania drewna

guma
kalka

butelki plastikowe typu PET po napojach

ZBIERANIE

butelki plastikowe po chemii gospodarczej

ręczniki papierowe i chusteczki
higieniczne

butelki plastikowe po kosmetykach

skorupki jaj

ODPADÓW

butelki plastikowe po środkach czystości

ścięta trawa

materiały higieniczne
(np. waciki, podpaski, pieluchy)

celofan

torebki po herbacie

pampersy

doniczki plastikowe

trociny drewniane

papier po opakowaniu

KOMUNALNYCH

etykiety z laminatu
folia aluminowa

PAPIER I TEKTURA
ZWIĄZANA PACZKA W ZABUDOWIE JEDNORODZINEJ
POJEMNIK NIEBIESKI W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ

POPIÓŁ I ŻUŻEL
POJEMNIK "POPIÓŁ"

foliowe opakowania gazet i czasopism
kartony po mleku i napojach typu „tetrapak”

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ I WIELORODZINNEJ

lustra

masła, margaryny
pieluchy
pojemniki styropianowe
po żywności

etykiety papierowe

konserwy metalowe po art. spożywczych

popiół ze spalania drewna

porcelana

gazety i czasopisma

kubki plastikowe

popiół ze spalania węgla lub koksu

styropian opakowaniowy

kartki papierowe

łubianki plastikowe

sadza kominowa

szkło stołowe

koperty

nakrętki metalowe

żużel ze spalania węgla lub koksu

szkło żaroodporne

książki

nakrętki plastikowe

opakowania tekturowe

owinięcia z folii (w tym rozciągliwej)

ozdobne opakowania papierowe

pojemniki plastikowe typu PET po napojach

papier biurowy

pojemniki plastikowe po chemii gospodarczej

papier komputerowy

pojemniki plastikowe po środkach czystości

akumulatory

tłusty i zabrudzony papier

papier pakowy

pojemniki plastikowe po żywności

baterie

ubrania

pojemniki z papieru i tektury

(np. margarynie, kefirze, jogurcie, itp.)

dywan

pojemniki z tektury

puszki aluminiowe po napojach

kable elektryczne

zabawki bez elementów
elektrycznych i elektronicznych

pudełka (kartony)

puszki metalowe po karmie zwierzęcej

komputer

INNE POZOSTAŁE PO SEGREGACJI

tacki kartonowe

puszki po konserwach

lodówka

tektura

słoiki plastikowe

tektura falista

sztudce metalowe

małe AGD
(suszarka do włosów, toster, itp.)

TYLKO W PUNKCIE SELEKTYWNEGO

tuby tekturowe

sztudce plastikowe

meble

ZBIERANIA ODPADÓW NA TERENIE

worki papierowe

tacki plastikowe po mięsie

monitor

SKŁADOWISKA PRZY UL. LIGONIA

wytłoczki papierowe

tacki z folii aluminiowej

odtwarzacz DVD

zeszyty

torby foliowe

opony

butelki po olejach samochodowych

torebki z laminatów

pralka

lekarstwa

tuby aluminiowe

rower

odpady budowlane

tuby laminatowe

suszarka do włosów

odpady rozbiórkowe

worki foliowe

telewizor

butelki szklane

worki i siatki z tworzyw sztucznych

zamrażarka

opakowania po środkach
chwastobójczych

słoiki szklane

zakrętki i inne zamknięcia metalowe

zabawki elektryczne i elektroniczne

puszki po farbach

szklane opakowania farmaceutyczne

zakrętki plastikowe

żarówki starego i nowego typu

szklane opakowania kosmetyczne

złom drobny

UWAGA !

SZKŁO
WOREK ZIELONY W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ
POJEMNIK ZIELONY W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ

Internet: www.gogolin.pl

Infolinia telefoniczna: (77) 40 76 831

Adres e-mail: os@gogolin.pl

szyby okienne
WIELKOGABARYTOWE, ELEKTROŚMIECI

LUZEM / PUDEŁKO
W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ I WIELORODZINNEJ

tapety
tacki styropianowe
tkaniny

ODPADY NIEBEZPIECZNE, BUDOWLANE

W GOGOLINIE

Mieszkaocy zabudowy wielorodzinnej są zwolnieni z selektywnego zbierania odpadów „bio”
Gałęzie drzew można spalad w paleniskach domowych lub na terenie posesji

