SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH "U ŹRÓDŁA" - GMINA NOWY DUNINÓW
FRAKCJA SUCHA

SZKŁO

(PAPIER, TEKTURA, METALE, TWORZYWA
SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE)

WOREK ŻÓŁTY

Wrzucamy:
▪ papier i tektura i opakowania z papieru i tektury
(m.in.: gazety, czasopisma, kartony, książki,
prospekty nielakierowane, papier, torebki
papierowe, zeszyty, kalendarze)
▪ tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw
sztucznych (m.in.: czyste woreczki, torebki
foliowe, butelki po napojach typu PET,
opakowania po chemii gospodarczej i
kosmetykach (np.: środkach czystości, płynach do
prania, proszkach, itp.), opakowania po artykułach
spożywczych, opakowania po mrożonkach,
zabawki i ozdoby z plastiku)
▪ metale i opakowania z metali (m.in..: czyste
puszki po konserwach i napojach, puszki
aluminiowe, kapsle, metalowe zakrętki od słoików i
butelek, drobny złom żelazny, drobny złom z metali
kolorowych)
▪ opakowania wielomateriałowe (m.in.: kartony po
mleku, sokach, opakowania po zupkach, chipsach)

Nie wrzucamy!
▪ papieru zabrudzonego, tłustego, woskowanego,
kalki, pieluch jednorazowych, podpasek, worków
po cemencie i wapnie, butelek i puszek po olejach,
farbach, klejach, smarach, rozpuszczalnikach,
środkach owado- i chwastobójczych, areozolach,
tworzyw z bakelitu, igielitu, tekstolitu, tworzyw z
włókien szklanych, zużytych akumulatorów i
baterii, itp...

WOREK ZIELONY

FRAKCJA MOKRA (ODPADY
ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, W TYM
ODPADY ZIELONE)

ODPADY ZMIESZANE (POZOSTAŁE

WOREK BRĄZOWY

POJEMNIK

Wrzucamy:
▪ czyste butelki i szklane opakowania po
napojach i żywności, butelki po napojach
alkoholowych (bez kapsli i nakrętek), słoiki
(bez nakrętek, zacisków, gumowych
uszczelek), szklane opakowania po
kosmetykach, inne opakowania szklane

Wrzucamy:

Nie wrzucamy!
▪ mięsa i padliny zwierząt, oleju jadalnego,
drewna impregnowanego, płyt wiórowych i
MDF, leków, odchodów zwierząt, itp…

Nie wrzucamy!

(Odbiór z punktu wskazanego przez
gminę - dwa razy w roku, zgodnie z
harmonogramem)

Wrzucamy:

▪ odpadki kuchenne stałe, resztki owoców i
warzyw, zepsuta żywność, kwiaty i
pozostałości roślin, liście, trawa, itp....

▪ luster, szkła zbrojonego, okiennego,
naczyń żaroodpornych, żarówek,
świetlówek, naczyń fajansowychi wyrobów
porcelanowych, termometrów rtęciowych,
itp..

STACJONARNY PUNKT
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH

ODPADY NIENADAJĄCE SIĘ DO
SEGREGACJI)

pozostałe odpady komunalne, które nie są
odbierane w sposób selektywny m.in.:
▪ artykuły higeniczne, zużyta wata, waciki,
talerze, doniczki, naczynia typu arco,
ceramika, porcelana, niedopałki
papierosów, mokre folie i folia aluminiowa,
odpady łączone z kilku frakcji (metal-gumatworzywa sztuczne), prospekty, foliowane i
lakierowane katalogi, świeczki, zabawki
pluszowe, zabawki składające się z wielu
frakcji, worki z odkurzacza, sznurki i
wstążki, serwetki, mocno zabrudzone
ubrania i tekstylia, pieluchy, itp...

ODDAJEMY:
PRZETERMINOWANE LEKI I CHEMIKALIA; ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY- DO
OCZYSZCZALNI W NOWYM DUNINOWIE UL. GOSTYNIŃSKA 1A OD PONIEDZIAŁKU DO
PIĄTKU W GODZ. 9.00 -10.00 NA ZGŁOSZENIE; ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I
ELEKTRONICZNY; MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE; ZUŻYTE OPONYZGODNIE Z HARMONOGRAMEM ZBIÓRKI -DWA RAZY W ROKU

POPIÓŁ oddajemy do pojemników 1100l znajdujących się przy szkołach:
▪ w Nowym Duninowie ul. Gostynińska 1

▪ w Soczewce, ul. Księdza Kwiatkowskiego 1
▪ w Lipiankach, Lipianki 28A

ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
pochodzących z remontów, niewymagających uzyskania zezwoleń wymaganych przez przepisy odrębne, w tym również
gruz - 2 razy w roku, zgodnie z harmonogramem

