Papier
WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

czysty papier (gazety, książki, czasopisma, zeszyty, papier szkolny i biurowy itp.)
torby papierowe
karton i tektura
pudełka po butach, opakowania po mydle

papieru z domieszką tworzyw sztucznych (np. zdjęcia)
papieru zatłuszczonego lub zabrudzonego
opakowań po napojach (np.: kartonów po mleku, sokach) tzw. TETRA-PAK,
ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
tapet, pieluch jednorazowych i podpasek,
jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
papierowych worków po nawozach, ekogroszku, cemencie i innych
materiałach budowlanych

Plastik
Odpady wielomateriałowe
(Za opakowania wielomateriałowe uznaje się wszystkie opakowania wykonane z co najmniej dwu różnych rodzajów materiałów tak, że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod fizycznych.)

WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

opakowania po napojach (tzw. PET)
kubki po produktach mlecznych (np. jogurty, kefiry itp.)
opakowania foliowe (np. worki, reklamówki)
opakowania (np.: kartonów po mleku, sokach) tzw. TETRA-PAK
torebki po przyprawach i po zupach
puszki po napojach i konserwach
drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia
-jeśli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
aluminium, folię aluminiową
metalowe kapsle, zakrętki od słoików, nakrętki plastikowe
puszki metalowe np. po piwie, konserwach,
opakowania po aerozolach dezodorantach

opakowań z jakąkolwiek zawartością
produktów wykonanych w połączeniu z innymi materiałami
akumulatorów, baterii, części samochodowych
zabrudzonych folii i opakowań foliowych
styropianu (np. tacek styropianowych)
opakowań po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach
gumy, gumowych rękawiczek jednorazowych
opakowań po lekach, leków, lekarstwa- należy oddać do aptek, w których
znajdują się specjalnie na ten cel przeznaczone pojemniki,
opakowań po środkach chwasto/ owadobójczych (oddajemy do sklepu)
sprzętu AGD
puszek po farbach i lakierach

Szkło
WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

opakowania ze szkła białego i kolorowego (butelki, słoiki)
puste bez zakrętek
szklane opakowania po kosmetykach

luster, szkła zbrojonego, szkła okiennego
fajansu, porcelany
zużytych żarówek i świetlówek (oddajemy przy zbiórce
elektronicznego lub do sklepu elektronicznego)
monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek

sprzętu

Odpady zmieszane
WRZUCAJ
Ubrania, buty- zniszczone nie nadające się do oddania do pojemnika Caritas
styropian pochodzący z gospodarstw domowych (np. jednorazowe naczynia
styropianowe)
ceramikę, doniczki, porcelanę, fajans, kryształy
szkło okularowe , lustra , szkło żaroodporne, duraleks i naczynia kuchenne
znicze z zawartością wosku,
popiół (zimny, wygaszony)
wszystko to, czego nie można umieścić w pozostałych pojemnikach i co nie
nadaje się do recyklingu
Poduszki, kołdry w osobnym worku obok pojemnika z odpadami

NIE WRZUCAJ
odpadów budowlanych i rozbiórkowych
odpadów wielkogabarytowych
odpadów niebezpiecznych
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym sprzętu RTV i
AGD)
części samochodowych w tym opon
opakowań po olejach silnikowych i smarach
puszek i pojemników po farbach i lakierach
baterii i akumulatorów
styropianu pochodzącego z docieplenia domu.
leków i zużytych artykułów medycznych igieł i strzykawek, padłych zwierząt,

