ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW
NA TERENIE GMINY GÓRA

Niebieski
Papier

Biały
Szkło
bezbarwne

Wrzucamy: butelki szklane (bez nakrętek i obrączek),
słoiki po napojach, sokach, przecierach, butelki po
alkoholach, szklane opakowania po kosmetykach
Nie wrzucamy: szkła gospodarczego (np.: talerze),
szyb samochodowych i okiennych, zbitych luster,
porcelany, kryształów, żarówek,, lamp neonowych,
fluorescencyjnych oraz ekranów telewizorów
i komputerów, szkła zbrojonego i żaroodpornego, zniczy
z zawartością wosku

Zielony
Szkło
kolorowe

Żółty
Metale i
tworzywa
sztuczne

Nie wrzucamy: butelek i słoików ze szkła
bezbarwnego, porcelany, ceramiki, luster, szkła
okiennego, szyb samochodowych, szkła zbrojonego i
żaroodpornego, żarówek, lamp neonowych, szkła
kryształowego, zniczy z zawartością wosku

Wrzucamy: odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych, zgniecione butelki typu PET i z tworzywa
sztucznego,
nakrętki
z
tworzywa
sztucznego,
opakowania wielomateriałowe (np.: kartony po sokach,
mleku, itp.), puszki po żywności, folia aluminiowa,
opakowania po środkach czystości, kapsle, zakrętki
Nie wrzucamy: pojemników po olejach silnikowych,
farbach, lakierach, styropianu, sprzętu AGD, zużytych
baterii, plastikowych zabawek, części samochodowych,
opakowań po lekach

Nie wrzucamy: opakowań po sokach, mleku, napojach,
papieru zabrudzonego, zatłuszczonego, lakierowanego
lub foliowanego, tapet, kalki, artykułów higienicznych
(np.: pieluchy, chusteczki), papierowych worków po
nawozach i materiałach budowalnych

Wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe, resztki
jedzenia, fusy z kawy i herbaty, skorupki jaj

Brązowy

Bioodpady
Wrzucamy: butelki i słoiki ze szkła barwionego (bez
nakrętek, korków i obrączek na szyjkach), szklane
opakowania po kosmetykach

Wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, gazety,
książki, zeszyty, papier, kartony, pudełka, papier biurowy

Nie wrzucamy: kości i mięsa, odchodów zwierząt, oleju
jadalnego, ziemi i kamieni, popiołu, skoszonej trawy, liści
i innych odpadów zielonych.
Uwaga: W worki oraz/lub pojemniki na odpady BIO,
właściciel
zobowiązany
jest
zaopatrzyć
się
samodzielnie.

Do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać:
- metal ;
- odpady budowlane i rozbiórkowe;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- meble inne odpady wielkogabarytowe;
- baterie i akumulatory;
- opony;
- przeterminowane leki;
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, a powstałe w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
- chemikalia;
- odpady zielone – skoszona trawa, liście itp..

Ważne!!!! Od 1 stycznia 2020 r. właściciel nieruchomości nie ma
możliwości wskazania w deklaracji zmieszanego systemu zbierania
odpadów.
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