SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH
na terenie Gminy Suwałki
Odpady komunalne należy dzielić na następujące frakcje i gromadzić w odpowiadających
obowiązującym normom pojemnikach lub workach
ODPADY ZMIESZANE
MOKRE

ODPADY SUCHE

w pojemnikach,

w oznakowanych
pojemnikach - z
napisem „odpady
suche” lub w miarę
przeźroczystych
workach (np. żółtych,
niebieskich,

*w dniu odbioru można
wystawiać w czarnym worku

wszystko, czego nie
możemy wrzucać do
pozostałych
selektywnie
zbieranych odpadów:
- opakowania
zabrudzone olejami
- styropian i tworzywa
piankowe
- gumy i silikony
- pampersy i środki
higieny osobistej
- szyby okienne, szkło
zbrojone, szkło klejone,
lustra, kryształy,
porcelanę (kubki,
talerze)
- tapety, kalki, papier
termiczny i faksowy
- kości, mięso

SZKŁO

w zielonych
workach
bezpośrednio w
gospodarstwie
domowym
lub
w „gniazdach” w
miejscowościach
WRZUCAMY
Wszystko, co można Szkło białe i
poddać
kolorowe
recyklingowi:
- butelki i słoiki
- puste, odkręcone i
szklane po
zgniecione butelki
napojach i
plastikowe po
żywności
napojach (typu PET)
- butelko po
- plastikowe
napojach
opakowania po
alkoholowych
żywności (np. po
- szklane
jogurtach)
opakowania po
-czyste torebki i folie
kosmetykach
z tworzyw sztucznych,
puste butelki
plastikowe po
kosmetykach i
środkach czystości
- papier szkolny,
biurowy
- papierowe torby i
worki, kartony i
tektura oraz zrobione
z nich opakowania
- gazety, książki,
katalogi, zeszyty
- kartony po mleku i
sokach
- puszki po napojach,
konserwach
- drobny złom żelazny
oraz drobny złom
metali kolorowych
- płyty CD
- folia aluminiowa

ODPADY
BIODEGRADOWALNE
kompostowane w
przydomowych
kompostownikach

*istnieje możliwość zawiezienia we
własnym zakresie odpadów do
PSZOK-u

Ścięte trawy, kwiaty, liście,
chwasty
- ścięte drobne gałązki z
drzew, krzewów i
żywopłotów
- odpady kuchenne: obierki,
skorupki jaj, odpady po
owocach i warzywach
- trociny, kora drzew

- zużyte baterie i
akumulatory
- użyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny
- meble i inne odpady
wielkogabarytowe
- odpady budowlane i
rozbiórkowe
- przeterminowane leki
i chemikalia
- odpady, które
powinny być wrzucone
do pojemnika na
odpady suche: papier,
tworzywa sztuczne,
metale, szkło.

NIE WRZUCAMY
- tłusty i zabrudzony
- porcelana i
papier
ceramika
-kalki; papier
- żarówki, lampy
termiczny i faksowy,
neonowe,
- tapety,
fluorescencyjne i
- odpady higieniczne
rtęciowe
(np. waciki, pieluchy), -reflektory,
- butelki po olejach
- szkło
spożywczych i
żaroodporne,
samochodowych
okularowe
-puszki po farbach i
- szyby
silnych środkach
samochodowe i
chemicznych
okienne,
- guma
- doniczki, lustra
- styropian, tworzywa - ekrany i lampy
piankowe
telewizyjne
- butelki po olejach
spożywczych i
samochodowych
- opakowania po
aerozolach
- sprzęt AGD

Każdy właściciel nieruchomości powinien zaopatrzyć się w odpowiednie pojemniki na odpady
spełniające wymagania Polskich Norm oraz w worki we własnym zakresie.

KOMPOSTOWNIK
Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone gromadzimy w przydomowych kompostownikach.
Kompostowniki zakładamy w miejscach osłoniętych od wiatru i częściowo zacienionych. Zapewni to mniejszą
utratę wilgotności kompostu. Pełne ocienienie nie jest wskazane, ponieważ może ono utrudnić odpowiednie
nagrzanie się pryzmy co spowolni przemianę kompostowanej masy. Kompost może być przechowywany na
pryzmie, w ażurowych kompostownikach drewnianych lub plastikowych. Po około 2-3 miesiącach kompost
należy przemieszać, aby zapewnić odpowiednią ilość tlenu niezbędną do prawidłowego rozkładu materii
organicznej. Wszystkie większe części należy umieścić w środku pryzmy, gdzie wyższa temperatura sprzyja
lepszemu rozkładowi. W miarę potrzeb, jeśli nasz kompost jest zbyt suchy, można go zwilżyć.

