ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
Wszyscy wytwarzamy odpady dlatego ich selektywna zbiórka stały się naszym wspólnym
problemem. Selektywna zbiórka odpadów oraz recykling to podstawowe narzędzia ochrony
środowiska. Korzyści jakie płyną z segregacji odpadów to przede wszystkim ograniczenie ilości
odpadów, jakie trafiają na składowiska, to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, to
ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji surowców
wtórnych, to również oszczędności finansowe segregującego odpady i organizatora zbiórki.
Szczegółowy sposób segregacji określają poszczególne gminy. Główna zasada jest jednak wszędzie
taka sama – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.
Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier a także opakowania szklane i
odpady biodegradowalne. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a
także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe
surowce do ponownego przetworzenia. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis segregacji odpadów
dla Miasta Ostrów Mazowiecka.
Worek niebieski papier

Worek zielony
- szkło

Worek żółty plastik

Wrzucamy

Nie wrzucamy

Pamiętaj

- gazety, książki, zeszyty,
- katalogi, prospekty,
Foldery,
- torby i worki papierowe,
- tekturę, kartony oraz
opakowania wykonane
z tych materiałów.

- papieru i tektury
pokrytych, folią metalową
lub tworzyw
sztucznych ( opakowań po
napojach, środkach
spożywczych),
- kalki, zabrudzonego
i tłustego papieru, np.
z masła, margaryny.

- usuń spinacze, zszywki
czy okładki jeżeli nie są z
papieru,
- złóż na płasko pudełka,
zgnieć foremki z jaj,
- wyjmij resztki produktów
spożywczych,
- wyrzucaj tylko czyste
surowce wtórne.

Wrzucamy

Nie wrzucamy

Pamiętaj

- opakowania szklane
bezbarwne i kolorowe tj.
butelki, słoiki itp.

- szkła okiennego, luster i
szkła zbrojonego,
- fajansu i porcelany,
- zużytych żarówek,
- lamp jarzeniowych,
- szkła nietłukącego typu
DURALEX, ARCOROC,
VERECO.

Wrzucamy

Nie wrzucamy

- opakowania po płynach i
napojach typu PET,
- kartony po mleku i
napojach,
- opakowania po chemii
gospodarczej,
- puszki po napojach,
sokach i konserwach,
- drobny złom stalowy np.:
nakrętki po słoikach,
- woreczki foliowe,
reklamówki, folie.

- puszek, opakowań po
farbach, lakierach,
- opakowań po olejach i
smarach,
- opakowań po
medykamentach i
środkach ochrony roślin,
- styropianu, gumy.

- zdejmij nakrętkę lub
pokrywkę,
- nie tłucz szkła przed
wrzuceniem (grozi
rozerwaniem worka),
- wrzucaj czyste
opakowanie
(opróżniaj butelki i słoiki
z zawartości).

Pamiętaj
- wrzucaj tylko czyste
opakowania,
- zgnieć butelki przed
wrzuceniem.

Worek brązowy bioodpady

Wrzucamy
- odpady biodegradowalne, kuchenne
(resztki
żywności, obierki z owoców i
warzyw),
- odpady zielone: liście, trawę, kwiaty,
resztki roślin ciętych i
doniczkowych,
chwasty, gałązki z drzew, krzaków i
żywopłotów.

Worek szary – popiół
paleniskowy

Wrzucamy
- zimny popiół paleniskowy

Pojemnik – odpady
zmieszane

Wrzucamy
- pozostałe odpady komunalne,
których nie
można poddać dalszej segregacji.

Nie wrzucamy
- kamieni, popiołu, żużlu,
- resztek jedzenia w płynie,
- kości,
- odchodów zwierzęcych,
- płyt wiórowych i pilśniowych,
- odpadów higienicznych ( np.;
wacików, pieluch, podpasek).

Nie wrzucamy
- gorącego popiołu paleniskowego

Nie wrzucamy
- popiołu,
- odpadów podlegających selektywnej
zbiórce,
- gruzu i materiałów budowlanych,
- zużytego sprzętu elektrycznego,
AGD itp.,
- odpadów niebezpiecznych tj.
zużytych
baterii i akumulatorów,
- leków i opakowań po nich,
- opon,
- pozostałości farb.

Pozostałe odpady segregowane – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Mieszkańcy z terenu miasta Ostrów Mazowiecka, mogą BEZPŁATNIE przekazać do PSZOK pozostałe odpady
segregowane powstałe w gospodarstwach domowych;
- odpady biodegradowalne,
- drobne odpady budowlane i remontowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt RTV i AGD),
- meble i odpady wielkogabarytowe (stoły, krzesła, szafki, łóżka, dywany, materace, rowery itp.),
- zużyte opony,
- popiół,
- chemikalia: lakiery, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.,
- baterie i akumulatory,
- zużyte źródła światła (żarówki i świetlówki),

- papier i tektura,
- metal i tworzywa sztuczne,
- odpady opakowaniowe ze szkła.
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych ul. Łąkowa 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
Odpady komunalne przyjmowane są od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 14:00.

