SEGREGACJA
= tańsze śmieci
Nie wrzucamy
WOREK Wrzucamy
tłusty i zabrudzony papier
książki, katalogi,
NIEBIESKI gazety,
zeszyty, prospekty, foldery (np. opakowania po maśle,

PAPIER

papierowe torby i worki,
papier, kartony i tekturę
oraz opakowania
wykonane z tych materiałów

Przed wrzuceniem papieru
do pojemnika usuń zszywki,
klamerki i inne elementy metalowe lub plastikowe

WOREK Wrzucamy
butelki i słoiki szklane
ZIELONY po napojach i żywności

SZKŁO
Butelki należy wrzucać
bez nakrętek i korków !

butelki po napojach
alkoholowych
szklane opakowania
po kosmetykach

margarynie);
kartony i tektury pokryte folią
aluminiową (np. opakowania typu
tetrapak po mleku, napojach)
tapet, odpadów higienicznych

Nie wrzucamy
zużyte żarówki, lampy
ekrany i lampy telewizyjne
lustra
szyby samochodowe
szkło stołowe okularowe
oraz żaroodporne
fajans, porcelana

WOREK Wrzucamy
puste butelki plastikowe
ŻÓŁTY po
napojach (np. PET)

PLASTIK
I PUSZKI
Opróżnij, zgnieć
butelki i puszki
przed włożeniem
ich do pojemnika

puste butelki plastikowe
po kosmetykach i środkach czystości
plastikowe opakowania
po żywności (np. serkach, keﬁrach)
plastikowe zakrętki
folia i torebki z tworzyw sztucznych,
puszki po napojach, konserwach,
kartony po mleku i sokach
i napojach (tetrapak)
nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików

Miasto
Ostrów Mazowiecka

Nie wrzucamy
butelki i opakowania
po olejach spożywczych,
silnikowych, smarach,
butelki z jakąkolwiek
zawartością,
puszki po farbach,
baterie,
opakowania po lekach,

WOREK
BRĄZOWY

BIOODPADY

Wrzucamy

Nie wrzucamy

resztki żywności,
skorupki jajek,
obierki z owoców i warzyw
fusy po kawie i herbacie,
skoszona trawa, chwasty, liście
drobne gałęzie i byliny,

odpady higieniczne,
resztki jedzenia w płynie
popiół,
ziemia i kamienie,
odchody zwierzęce

WOREK SZARY Wrzucamy

POPIÓŁ

zimny popiół paleniskowy

POJEMNIK

ODPADY ZMIESZANE
Wrzucamy

Nie wrzucamy

odpady, których nie można zakwaliﬁkować
do którejkolwiek z innych frakcji
zbieranych selektywnie
odpady higieniczne
(np. waciki, podpaski, pieluchy, pampersy)
porcelana, lustra
odchody zwierzęce

opakowania po farbach, olejach silnikowych,
smarach i innych chemikaliach,
leki,
zużyte baterie i akumulatory,
sprzęt AGD
zużyte opony
materiały budowlane

Pozostałe odpady
segregowane

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Łąkowa 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Odpady komunalne przyjmowane są
od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 14:00

Mieszkańcy z terenu
miasta Ostrów Mazowiecka,
mogą BEZPŁATNIE przekazać do PSZOK:

pozostałe odpady segregowane powstałe
w gospodarstwach domowych;
odpady biodegradowalne,
drobne odpady budowlane i remontowe,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(sprzęt RTV i AGD),
meble i odpady wielkogabarytowe (stoły, krzesła,
szafki, łóżka, dywany, materace, rowery itp.),
zużyte opony,
popiół,

chemikalia: lakiery, farby,
rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.,
baterie i akumulatory,
zużyte źródła światła
(żarówki i świetlówki),
papier i tektura,
metal i tworzywa sztuczne,
odpady opakowaniowe ze szła

