
ZASADY SEGREGACJI NA TERENIE GMINY  CHARSZNICA

ŻÓŁTY WOREK:

Tworzywa sztuczne – Plastik 
Metalk Opaiowania Stalowek 
Opai. wielo materiałowe
- odkręcone i zgniecione plastikowe 
butelki po napojach, nakrętki, 
- plastikowe opakowania                    
po produktach spożywczych,
- opakowania wielomateriałowe         
(np. kartony po mleku i sokach),
- opakowania po środkach czystości 
(np. proszkach do prania),               
kosmetykach (np. szamponach,          
paście do zębów) itp.,
- plastikowe torby, worki,                   
reklamówki, inne folie,
- aluminiowe puszki po napojach       
i sokach,
- puszki po konserwach,
- metale kolorowe,
- kapsle, zakrętki od słoików,

Nie wrzucamy:
- butelek i pojemników z zawartością,
opakowań po lekach i zużytych arty-
kułów medycznych,
- opakowań po olejach silnikowych,
- części samochodowych,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- puszek i pojemników po farbach      
i lakierach,
- zużytego sprzętu elektronicznego     
i AGD

NIEBIESKI WOREK:

Papier i Teitura

opakowania z papieru, karton,
tekturę (także falistą),
- katalogi, ulotki, prospekty,
- gazety i czasopisma,
- papier szkolny i biurowy, 
zadrukowane kartki,
- zeszyty i książki,
- papier pakowy,
- torby i worki papierowe
Nie wrzucamy:

- ręczników papierowych       
i zużytych chusteczek            
higienicznych,
- papieru powleczonego folią,
- papieru zatłuszczonego lub 
mocno zabrudzonego,
- kartonów po mleku              
i napojach,
- papierowych worków po  
nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych,
tapet,
- pieluch jednorazowych        
i podpasek,
- zatłuszczonych jednorazo-
wych opakowań z papieru      
i naczyń jednorazowych,
ubrań

ZIELONY WOREK lub 
Pojemnii:
Sziło Kolorowe
i Sziło Białe

- butelki i słoiki po napojach        
i żywności (w tym butelki po       
napojach alkoholowych  i olejach
roślinnych),
- szklane opakowania po kosme-
tykach (o ile nie są wykonane       
z trwale połączonych kilku           
surowców)

Nie wrzucamy:
ceramiki, doniczek, porcelany,  
fajansu, kryształów, szkła            
okularowego, szkła żaroodporne-
go, zniczy z zawartością wosku, 
żarówek i świetlówek, reflekto-
rów, opakowań po lekach,            
rozpuszczalnikach, olejach           
silnikowych,
luster ,szyb okiennych                  
i zbrojonych, monitorów i lamp 
telewizyjnych, termometrów        
i strzykawek

    CZARNY LUB SZARY

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE

- wszystko, czego nie można 
odzyskać w procesie recyklin-
gu, z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych wyrzucamy 
do pojemnika z odpadami 
zmieszanymi

Nie wrzucamy:

 odpadów ogrodowych,     
skoszonej trawy, liści, gałęzi, 
gorącego popiołu lub szlaki

!!! PSZOK !!!
Punit Seleitywnej Zbiórii Odpadów Komunalnych zloializowany jest na terenie Zaiładu Usług Komunalnychk ul.

Żarnowiecia 3 w Miechowie-Charsznicy czynny w 1k2k3 piątei oraz 4 sobotę  w godz. Od 9.00 do 15.00 gdzie
miesziańcy Gminy Charsznica mogą oddać  następujące odpady: przeterminowane leii i chemiialia k zużyte baterie i

aiumulatoryk iompletny zużyty  sprzęt eleitryczny i eleitronicznyk meblek szafik irzesłak stołyk wersaliik ianapyk
dywanyk wyiładzinyk zużyte opony od samochodów osobowychk odpady zielonek odpady budowlane i rozbióriowe

stanowiące odpady iomunalne pochodzące z robót budowlany nie wymagających zgłoszenia ani pozwolenia na
budowę ( oprócz azbestuk papyk ondulinyk wełny mineralnej). 
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