
Wrzucamy: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty
gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier
pakowy, torby i worki papierowe. Uwaga nie wrzucamy: okładki książek, papier pokryty
tworzywem sztucznym, papier lakierowany lub zabrudzony, tłusty, zużyte ręczniki
papierowe i chusteczki higieniczne, papierowe worki po nawozach i materiałach
budowlanych, paragony ze sklepu.

Wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.); gałęzie drzew i krzewów;
skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew; niezaimpregnowane drewno; resztki
jedzenia. Uwaga nie wrzucamy: ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna
impregnowanego, kości, mięsa i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i
pilśniowych, kurzu z odkurzacza.

Wrzucamy: butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach
alkoholowych i olejach roślinnych); szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są
wykonane z trwale połączonych kilku surowców). Uwaga nie wrzucamy: ceramiki,
doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego,
żarówek i świetlówek, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp
telewizyjnych.

Wrzucamy: odkręcone i zgniecione plas�kowe butelki po napojach; nakrętki, o ile nie
zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych; plas�kowe opakowania po produktach
spożywczych; opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach); opakowania
po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do
zębów) itp.; plas�kowe torby, worki, reklamówki, inne folie; aluminiowe puszki po napojach
i sokach; puszki po konserwach; folię aluminiową; kapsle, zakrętki od słoików.

Wrzucamy: Wrzucamy: gąbki, szmatki; kurz z odkurzacza; maszynki do golenia; mięso, ryby,
resztki zwierzęce; nabiał, ser, jaja; niedopałki papierosów; odchody zwierząt; olej do
smażenia; paragony ze sklepu/bankomatu; pergamin; piasek; porcelana, fajans; produkty
higieniczne (pieluchy, pałeczki higieniczne, bandaże, podpaski, tampony, wata); produkty
skórzane, futrzane; torebki po herbacie; włosy, sierść, pióra; zatłuszczony papier;
zapalniczka (pusta); zbite naczynia, szklanki, kieliszki; zużyte ręczniki papierowe, chusteczki
higieniczne; zużyte ubrania, tekstylia, obuwie; żwirek czy trociny z kuwet dla zwierząt.


