ABC SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA ŁUKÓW
PAPIER
I TEKTURA

TWORZYWA
SZTUCZNE
METAL

 Wrzucamy
 opakowania z papieru, karton,
tekturę (także falista)
 katalogi, ulotki, prospekty
 gazety, czasopisma
 papier szkolny i biurowy
 zeszyty, książki
 papier pakowy
 torby i worki papierowe

 Nie wrzucamy
 ręczników papierowych
 chusteczek higienicznych
 papieru lakierowanego

i powleczonego folią
 papieru zatłuszczonego lub mocno

zabrudzonego
 kartonów po mleku i napojach
 papierowych worków po nawozach,

cemencie i innych materiałach
budowlanych
 tapet
 pieluch jednorazowych
 zatłuszczonych jednorazowych
opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych

 Wrzucamy
 odkręcone i zgniecione plastikowe

butelki po napojach
 plastikowe opakowania po

produktach spożywczych
 opakowania wielomateriałowe

(np. kartony po mleku i sokach)
 opakowania po środkach czystości

(kosmetykach (np. szamponach,
paście do zębów)
 plastikowe torby, worki
reklamówki, inne folie
 aluminiowe puszki po napojach
 puszki po konserwach
 folię aluminiową
 metale kolorowe
 nakrętki, kapsle, zakrętki od
słoików
 opakowania

po aerozolach

 Nie wrzucamy
 butelek i pojemników z

zawartością
plastikowych zabawek
zużytych artykułów medycznych
opakowań po olejach silnikowych
części samochodowych
zużytych baterii i akumulatorów
puszek i pojemników po farbach
i lakierach
 zużytego sprzętu elektronicznego
i AGD







BIODEGRADOWALNE
KUCHENNE

 Wrzucamy
warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.)
 trociny
 resztki jedzenia
 skorupki jajek
 fusy po kawie i herbacie
 odpadki

 Nie wrzucamy
 surowego mięsa i kości
 tłuszczów, nabiału i oleju jadalnego
 odchodów zwierząt
 trocin zanieczyszczonych
odchodami zwierzęcymi, piasku
i sorbentu dla kotów
 niedopałków z papierosów
 popiołu z palenisk domowych
 odpadów z pielęgnacji terenów
zielonych (odpady zielone)

ODPADY
ZIELONE

 Wrzucamy
 rozdrobnione gałęzie drzew
i krzewów
 skoszoną trawę
 liście
 kwiaty
 korę drzew
 Nie wrzucamy
 nierozdrobnionych gałęzi drzew
i konarów
 gleby, ziemi, kamieni
 surowego mięsa i kości
 tłuszczów, nabiału i oleju jadalnego,
 odchodów zwierząt
 trocin zanieczyszczonych
odchodami zwierzęcymi, piasku
i sorbentu dla kotów
 drewna impregnowanego
 niedopałków z papierosów
 popiołu z palenisk domowych
 odpadów kuchennych ulegających
biodegradacji

OPAKOWANIA
SZKLANE

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














 Nie wrzucamy
ceramiki, doniczek, porcelany,
fajansu, kryształów
szkła okularowego
szkła żaroodpornego
zniczy z zawartością wosku
żarówek i świetlówek
reflektorów
opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych
luster
szyb okiennych i zbrojonych
monitorów i lamp
telewizyjnych
termometrów

POPIÓŁ

POZOSTAŁE
ODPADY

 Wrzucamy
 popioły z palenisk domowych, grilla
i kotłów C.O. opalanych drewnem,
węglem i innymi paliwami
dopuszczonymi do obrotu
handlowego

 Nie wrzucamy
 gorącego popiołu

 Wrzucamy
 ubrania, obuwie, zabawki
 odpady higieniczne (pieluchy
jednorazowe, art. higieniczne,
chusteczki higieniczne)
 odzież i tekstylia
 porcelana, ceramika, talerze,
doniczki, kubki, szklanki, kieliszki
 szkło kryształowe, lustra, szkło
hartowane
 szkło okienne
 kaganki z cmentarzy
 jednorazowe maszynki do golenia
 odpadki z mięsa i kości
 worki z odkurzaczy
 niedopałki papierosów
 odchody zwierząt

 Nie wrzucamy











papieru i tektury
tworzyw sztucznych i metali
szkła opakowaniowego
odpadów kuchennych ulegających
biodegradacji i z pielęgnacji
terenów zielonych
popiołu
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
leków
żarówek, baterii i akumulatorów
części samochodowych
odpadów remontowych

PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH
ul. Świderska 128
 Dostarczamy
 przeterminowane leki i termometry
 odpady niekwalifikujące się do
odpadów medycznych powstałych
w domu w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek
 baterie i akumulatory
 sprzęt elektryczny i elektroniczny
 meble i inne odpady
wielkogabarytowe
 odpady remontowe i rozbiórkowe
 opony: z samochodów osobowych,
rowerów, motocykli, motorowerów
 odpady niebezpieczne (tonery,
tusze do drukarek)
 żarówki, świetlówki

 Odpady które nie zostaną przyjęte
 odpady z budowy
 zmieszane odpady remontoworozbiórkowe
 odpady zawierające azbest
 niekompletny sprzęt RTV i AGD
 elementy wyposażenia i części
samochodowe

 opony z samochodów
ciężarowych i maszyn rolniczych

Frakcja odpadów


przeterminowane leki



odpady niekwalifikujące się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły
i strzykawki





zużyte baterie

żarówki, świetlówki

Sposób postępowania
Leki to odpady niebezpieczne i nie wolno ich
wyrzucać do kanalizacji czy do śmietników razem
z odpadami komunalnymi. Należy je umieszczać
w specjalnych pojemnikach ustawionych w
budynku Urzędu Miasta Łuków lub dostarczyć do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (ul. Świderska 128).
Zbite termometry rtęciowe należy szczelnie
zapakować i przekazać do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
Należy je umieszczać w specjalnych
pojemnikach ustawionych w budynku Urzędu
Miasta Łuków lub dostarczyć do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (ul. Świderska 128) lub
dostarczyć do placówek handlowych
zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych
odpadów na podstawie odrębnych przepisów.

Należy przekazać do punktów zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym
zlokalizowanych w obiektach handlowych
zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych
odpadów na podstawie odrębnych przepisów lub
przekazać w systemie akcyjnym albo dostarczyć
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (ul. Świderska 128).

