
Gmina Grodzisk Mazowiecki

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI 
OD 1 STYCZNIA 2019 R.

Wrzucamy szkło bezbarwne i kolorowe:
 - butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
 - butelki po napojach alkoholowych
 - szklane opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy:
Szkła stołowego - żaroodpornego, ceramiki, 
doniczek, zniczy z zawartością wosku, żarówek, 
świetlówek, szkła kryształowego, reflektorów i 
halogenów, nieopróżnionych opakowań po lekach, 
olejach, rozpuszczalnikach, termometrów i 
strzykawek, monitorów i lamp telewizyjnych, szyb 
okiennych, samochodowych i szkła zbrojonego, 
luster i witraży, fajansu i porcelany

Wrzucamy papier i tekturę:
 - opakowania z papieru i tektury, gazety 
    i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery
 - papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty,   
    torebki papierowe, papier pakowy, ścinki papieru
 - tekturę zwykłą i falistą

Nie wrzucamy:
Ręczników papierowych, zużytych chusteczek 
higienicznych, pampersów, podkładów, podpasek, 
kartonów po mleku i napojach, zatłuszczonego i 
brudnego papieru, brudnych jednorazowych 
opakowań i naczyń, papieru powlekanego folią i 
kalki, worków po nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych, tapet i innych odpadów 
komunalnych

Wrzucamy plastik i metal:
 - plastikowe butelki po napojach
 - opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej
 - opakowania po produktach spożywczych
 - plastikowe torebki, worki, reklamówki, zakrętki, 
    inne folie
 - styropian opakowaniowy, puszki po napojach, 
    sokach, konserwach
 - złom żelazny i metale kolorowe
 - metalowe kapsle, zakrętki słoików, folię aluminiową

Nie wrzucamy:
Butelek i pojemników z zawartością, strzykawek, 
wenflonów i innych artykułów medycznych, 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, nieopróżn-
ionych opakowań po lekach, farbach, lakierach i 
olejach, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, części 
samochodowych, zmieszanych odpadów komunal-
nych, w tym niebezpiecznych, tkanin

Wrzucamy biodegradowalne odpady:
 - odpady warzywne i owocowe
 - resztki roślin doniczkowych
 - trociny z obróbki i cięcia drewna
 - resztki jedzenia
 - trawę, liście, drobne gałęzie, kwiaty, korę drzew

Nie wrzucamy:
Kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów 
zwierząt, drewna impregnowanego, płyt wiórowych 
i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, popiołu, 
zmieszanych odpadów komunalnych

NIE ROZBIJAJ BUTELEK I SŁOIKÓW
ZGNIATAJ PRZED WYRZUCENIEM BUTELKI PET, KARTONY, PUDEŁKA, PUSZKI

OPRÓŻNIJ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA, NIE MUSISZ MYĆ OPAKOWAŃ
WSZYSTKIE POZOSTAŁE ODPADY GROMADZIMY W POJEMNIKU NA ODPADY ZMIESZANE

DODATKOWO BĘDĄ ZBIERANE MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE ORAZ ELEKTROŚMIECI!
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WOREK ZIELONY
ODPADY ZE SZKŁA

WOREK NIEBIESKI
ODPADY PAPIEROWE

WOREK ŻÓŁTY 
ODPADY METALOWE 
I TWORZYWA SZTUCZNE

WOREK BRĄZOWY 
ODPADY BIO

Jeśli nie jesteś pewien jak segregować odpady,
skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy udzielą Ci 

porady pod nr tel. 22 755 55 34 wew. 221, 156, 162
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PAMIĘTAJ!PAMIĘTAJ!


