Worek NIEBIESKI
- PAPIER

PAPIER

Wrzucamy:
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
gazety, czasopisma,
zeszyty, książki, katalogi
opakowania kartonowe i tekturowe,
ulotki reklamowe,
torebki i worki papierowe,
papier pakowy.
NIE Wrzucamy:
mokrego, zabrudzonego i tłustego papieru,
papieru powlekanego folią,
pieluch, ręczników papierowych, chusteczek
i innych artykułów higienicznych,
kartonów po mleku, sokach i napojach,
papieru przebitkowego (paragony, rachunki, faktury).

Worek ZIELONY
- SZKŁO
Wrzucamy:
butelki po napojach,
słoiki po żywności,
inne szklane opakowania ze szkła
bezbarwnego i barwionego.
NIE Wrzucamy:
szyb okiennych,
szyb samochodowych, luster,
zastawy i szkła stołowego,
ceramiki,
porcelany,
żarówek,
szkła żaroodpornego,
szklanych opakowań po lekarstwach,
szklanych opakowań po rozpuszczalnikach.

SZKŁO

Worek ŻÓŁTY
- TWORZYWA SZTUCZNE, METALE

PLASTIK
METAL

Wrzucamy:
butelki plastikowe typu PET
kartony typu TetraPack po mleku i napojach,
opakowania z tworzyw sztucznych po kosmetykach,
szamponach,
płynach do mycia naczyń,
woreczki foliowe, torebki, reklamówki,
folia aluminiowa,
kubeczki plastikowe po jogurtach, śmietanie,
serkach, maśle itp.
puszki po napojach, sokach, konserwach,
kapsle i zakrętki,
drobny złom,
opakowania wielomateriałowe.
NIE Wrzucamy:
butelek i kartonów z zawartością,
butelek i opakowań po olejach spożywczych, smarach,
farbach, lakierach,
środkach chemicznych, żrących,
opakowań po środkach ochrony roślin,
elementów pojazdów (zderzaki, deski rozdzielcze),
styropianu,
sprzętu RTV/AGD, zabawek,
puszek po farbach,
opakowań po lekach.

Worek BRĄZOWY
- ODPADY BIODEGRADOWALNE

ODPADY
BIODEGRADOWALNE

Wrzucamy:
odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
resztki jedzenia pochodzenia roślinnego,
fusy z kawy, herbaty,
trociny i korę drzew,
gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, chwasty, liście, kwiaty.
NIE Wrzucamy:
jedzenia (zwłaszcza mięsa i kości zwierząt),
oleju jadalnego,
odchodów zwierząt,
papierosów,
leków,
popiołu,
drewna impregnowanego,
płyt wiórowych i MDF,
ziemi i kamieni,
innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych).

Worek CZARNY
- ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

ZMIESZANE
ODPADY
KOMUNALNE

Wrzucamy:
wszystko czego nie udało się wysegregować np.
zużyte artykuły higieniczne, chusteczki,
ręczniki papierowe, pieluchy,
ceramika, porcelana, szkło stołowe,
tekstylia,
butelki po olejach spożywczych,
resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego.
NIE Wrzucamy:
odpadów niebezpiecznych,
leków i innych odpadów medycznych,
puszek po farbach, lakierach, smarach,
odpadów budowlanych,
zużytych baterii i akumulatorów,
sprzętów RTV/AGD,
opakowań po środkach ochrony roślin.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o.
Rzędów 40, 28-142 Tuczępy
telefony: (15) 864 22 51, (15) 816 51 02
www.zgokrzedow.pl/pszok
Czynny:
Poniedziałek - Piątek 7:00 18:00 Sobota 7:00 15:00
W przypadku potrzeby oddania odpadów poza harmonogramem mieszkańcy Gminy Rytwiany mogą oddać odpady
do PSZOK w Rzędowie,z podziałem na następujące frakcje:
Papier,
Metale,
Tworzywa sztuczne,
Opakowania wielomateriałowe,
Szkło,
Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone,
Zużyte baterie i akumulatory,
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
Meble i inne odpady wielkogabarytowe (do 200 kg/rok),
Odpady budowlano-rozbiórkowe
3
z gospodarstw domowych (do 1m /rok),
Zużyte opony (jednorazowo do 4 sztuk).

Zużyte baterie i akumulatory przenośne można bezpłatnie oddać umieszczając je

