INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW
ZZO NOWY DWÓR
Zmieszane niesegregowane odpady komunalne dzielimy na:

1. Tworzywa sztuczne
- butelki PET (wszystkie kolory butelek) bez konieczności odkręcania zakrętek, Ze względu na wartość
charytatywną nakrętek opakowań warto je odkręcać i przekazywać odpowiednim instytucjom przypadku
niektórych butelek PET koloru białego wskazane jest usuwanie naklejek termokurczliwych.
- folia (wszystkie kolory) reklamówki, torby, worki na śmieci, folia opakowaniowa z wyjątkiem folii po
produktach garmażeryjnych.
- opakowania po jogurtach i margarynach.
- chemia gospodarcza miękka – opakowania po szamponach, płynach do kąpieli, mydłach w płynie i innych
artykułach higieny osobistej, karnistry plastikowe. W przypadku niektórych opakowań po płynach
wskazane jest usuwanie naklejek termokurczliwych. Do tej frakcji nie należą opakowania po olejach
silnikowych.
- chemia twarda np. skrzynki, wiadra, doniczki, krzesła, stoły plastikowe. Do tej frakcji nie należą:
zabawki plastikowe, elementy karoserii samochodów np. zderzaki, kokpity, wykonane z tworzyw
sztucznych części samochodowe oraz sprzęt AGD i RTV.

2. Metale żelazne – np. puszki stalowe po konserwach, złom stalowy pozbawiony zanieczyszczeń w
postaci elementów plastikowych, gumowych itp.

3. Metale nieżelazne np. puszka aluminiowa, mosiądz, miedź.
4. Papier, czasopisma, gazety, ulotki, katalogi książki, magazyny, karton, tektura falista – do tej
frakcji należą wszystkie rodzaje makulatury z wyjątkiem papieru samokopiującgo, kalki, papieru mokrego
zatłuszczonego, tapet, worków papierowych po wapnie, cemencie, gipsie, kartonów po mleku i napojach
(tetrapak)

5. Szkło opakowaniowe po wodach i napojach, znicze, słoiki (wszystkie kolory szkła) bez
konieczności odkręcania nakrętek, warto jednak je odkręcać ze względu na odzysk metali. Preferowane
szkło niepotłuczone, dzięki czemu możliwe jest jego sprawne wyłapanie ze strumienia odpadów.
Do tej frakcji nie zaliczamy: szkła okiennego, ceramiki, porcelany, doniczek, szyb i reflektorów
samochodowych, szkła żaroodpornego, zbrojonego, świetlówek, żarówek, lamp, kineskopów telewizorów,
termometrów, luster.

6. Opakowania wielomateriałowe – opakowania po mleku i sokach w kartonie tzw. opakowania
tetrapak.
II. KOMPOSTOWNIA - odpady przeznaczone do produkcji kompostu:

1. Odpady biodegradowalne np. odpady z gospodarstw domowych w tym kuchenne z warzyw surowych
i gotowanych, obierki z ziemniaków i warzyw, resztki potraw, skórki cytrusów i resztki wszystkich owoców
wraz z pestkami i nadgniłymi owocami,mokry papier i tektura tekstylia wykonane z włókien naturalnych.

2. Odpady zielone np. części zielone roślin, odpady z parków, siano, trawa, słoma, resztki roślinne z
ogrodów, w tym liście, chwasty.

3. Odpady strukturalne np. gałęzie z wycinek sanitarnych i pielęgnacyjnych, ścinki drzew, kora, trociny
odpady drewniane typu palety, deski itp.
W procesie kompostowania nie preferuje się: zepsutej żywności, resztek mięs,
kości, piasku, kamieni, odchodów zwierzęcych, tłuszczów jadalnych, popiołu,
niedopałków papierosów, tekstylii wykonanych z włókien syntetycznych.

