INFORMACJA DOTYCZĄCA SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie Gminy Łuków od 2017 roku
ODPADY OPAKOWANIOWE Z PLASTIKU,
TWORZYW SZTUCZNYCH, METALI,
WIELOMATERIAŁOWE
worek ŻÓŁTY
plastikowe butelki po:
 napojach
 środkach czystości
 środkach zmiękczających tkaniny
 płynach do prania
 środkach do pielęgnacji ciała
metalowe puszki po:
 żywności, napojach
 karmie dla zwierząt
 inne opakowania metalowe
 wieczka po słoikach
 tetrapack (wielomateriałowe np. po sokach
i mleku)

SZKŁO OPAKOWANIOWE
worek ZIELONY

ODPADY BIODEGRADOWALNE
pojemnik lub worek BRĄZOWY

Odpady biodegradowalne kuchenne
i z pielęgnacji terenów zielonych:
(dozwolone także kompostowanie)
 odpadki kuchenne (stałe)
 skorupki jaj
 odpadki z ryb
 odpadki z mięsa i kości
 skorupki z orzechów
 resztki owoców i warzyw
 zepsuta żywność (bez opakowań)
NIE WRZUCAMY!!!
 filtry do kawy i herbaty z zawartością
Innego szkła gospodarczego np.:
 kwiaty i pozostałości roślin, liście, trawa
 talerzy
 przycięte części drzew i krzewów
 szyb samochodowych i okiennych  ręczniki papierowe
 stłuczonej szklanki
 opakowania z papieru powlekanego,
 chusteczki
opakowania po słodyczach, ciastkach, owocach,  zbitych luster
 papier toaletowy
opakowania po mrożonkach, małe opakowania  porcelany
 serwetki
 kryształów
ze styropianu itp.
 odchody zwierząt domowych (psy, koty,
 innych pojemników z zawartością chomiki, ptaki itp.) wraz ze ściółką i resztkami
 tworzywa sztuczne
 plastikowe opakowania po produktach
karmy
POPIOŁY
MAKULATURA
UWAGA!!!
worek
SZARY
worek NIEBIESKI
Opakowania
powinny
być
(zagospodarować we własnym zakresie,
 gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, papier
całkowicie opróżnione
dostarczyć do PSZOK lub
szkolny, biurowy, zeszyty, książki, torebki
z zawartości.
wystawić w dniu objazdu wg harmonogramu)
papierowe, tekturę i kartony, pudełka kartonowe
 popioły paleniskowe
 papierowe opakowania po produktach
 popioły z węgla i koksu
UWAGA!!!
 popiół drzewny.
Opakowania mają być opróżnione
Wyłącznie z palenisk i pieców
z zawartości, niezamoczone
wykorzystywanych w gospodarstwach
i niezawilgocone nadmiernie.
domowych opalanych czystym drewnem lub
Zaleca się oczyszczanie silnie zabrudzonych
paliwem dopuszczonym do obrotu handlowego.
tworzyw i opakowań oraz zgniecenie opakowań.
 butelki i szklane opakowania
po napojach i żywności
 butelki po napojach alkoholowych
 słoiki (bez nakrętek, zacisków,
gumowych uszczelek)
 szklane opakowania po
kosmetykach, perfumach
 inne opakowania szklane podobne

Pozostałe odpady
zbierane selektywnie
pojemnik lub worek
ozostałe odpady komunalne inne
niż wymienione, itp.:
 pampersy, zużyta wata, waciki
 kobiece artykuły higieniczne
 zbędne ubrania, buty
 tekstylia (niezamoczone
i niezawilgocone nadmiernie)
 worki z odkurzacza
 sznurki i wstążki
 niedopałki papierosów
 zmiotki (śmieci) itp.
 zabawki (bez baterii)
 plastikowe wiadra, miski, skrzynki
doniczki, szlaufy (węże) itp.
 lustra (także zbite)
 szkło zbrojone
 szkło płaskie
 ceramika
 porcelana
 kryształy
 szyby samochodowe i okienne
(w ilościach nie wskazujących na
pochodzenie z budowy i rozbiórek)
 inne szkło gospodarcze w całości
lub uszkodzone itp.:
 talerze
 spodki
 szklanki, butelki i inne pojemniki
z zawartością (z wyjątkiem
zawartości substancji
niebezpiecznych)

Do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Świderska 128 w Łukowie - dawne wysypisko śmieci) bezwzględnie trafić muszą wymienione poniżej:
Odpady niebezpieczne w tym m in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków
Odpady wielkogabarytowe
do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych,
meble, duże AGD-RTV, duże opakowania,
tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, przeterminowane leki, stare kosmetyki, sprzęt elektryczny
w tym opakowania ze styropianu, itp.
i elektroniczny, tusze do drukarek i tonery, odpady budowlano-remontowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych
(przewidywane są zbiórki akcyjne
wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub nie jest
w miejscowościach gminy)
wymagane zgłoszenie do właściwego organu

