ZMIANY W ZASADACH SEGREGOWANIA ŚMIECI.
W związku z wprowadzaniem w życie zapisów, które zostały zawarte w Rozporządzeniu
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Gmina Nowy Dwór Mazowiecki od stycznia 2018 r. planuje wprowadzić zasady segregowani
odpadów komunalnych na 4 frakcje, tzn:
PAPIER - worek/pojemnik niebieski na papier i tekturę (bez zmian).
SZKŁO - worek/pojemnik zielony na szkło opakowaniowe białe i kolorowe (bez zmian).
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - worek/pojemnik żółty na tworzywa sztuczne, odpady
wielomateriałowe i metal.
BIO – pojemnik brązowy dla zabudowy wielorodzinnej na bio odpady kuchenne oraz worek
brązowy dla zabudowy jednorodzinnej na bio odpady kuchenne i odpady zielone z ogródka
(trawę, liście).
Poniżej szczegółowe zasady segregacji tych frakcji odpadów:

BIO
✓ CO ZBIERAMY
✓ resztki warzyw i owoców,
✓ obierki,
✓ zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe,
✓ łupiny orzechów i ziaren,
✓ odpady z ogródków (trawa, liście, chwasty, igliwie, gałązki,
drobne wióry z drewna),
 CZEGO NIE ZBIERAMY
 mięsa, kości i ości,
 resztek z obiadów,
 popiołu z pieców i kominków,
 odchodów zwierzęcych,
 trocin i żwirku zanieczyszczonego odchodami,
 ulicznych zmiotek,
 gałęzi, krzaków, korzeni.

METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE
✓ CO ZBIERAMY
✓ opakowania stalowe i aluminiowe po napojach i konserwach,
✓ drobny złom metali kolorowych i żelazny, aluminium,
✓ kapsle, przykrywki, zakrętki metalowe i plastikowe,
✓ opakowania z tworzyw sztucznych (PET, PE, PP – oznaczenia te
znajdziemy na spodzie butelki),
✓ puste butelki po kosmetykach i środkach czystości (np. po płynach, szamponach),
✓ czyste karnistry plastikowe,
✓ plastikowe opakowania po żywności (np. po serkach, kefirach, margarynach, jogurtach itp.),
✓ plastikowe koszyczki po owocach,
✓ folie, torebki, worki i reklamówki z tworzyw sztucznych,
✓ tworzywa twarde typu skrzynki, rurki, krzesła ogrodowe,
✓ opakowania wielomateriałowe tzn. kartoniki po napojach, sokach, mleku itp.
 CZEGO NIE ZBIERAMY
 opakowań z metalu, aluminium i tworzyw sztucznych z jakąkolwiek zawartością,
 opakowań po medykamentach,
 puszek i butelek po olejach, smarach (silnikowych, spożywczych), farbach, klejach,
rozpuszczalnikach, opakowań po aerozolach,
 opakowań po środkach chwasto i owodaobójczych,
 tworzyw piankowych, styropianu, gumy,
 produktów wykonanych z połączenia metalu z innymi materiałami
 zabawek, pieluch,
 zużytych baterii,
WAŻNE ! Z opakowań z tworzyw sztucznych i metali należy usunąć zawartość. Z butelek z tworzyw sztucznych usuń zakrętki.
Zgnieć butelkę lub puszkę aluminiową zajmie mniej miejsca.

SZKŁO
✓ CO ZBIERAMY
✓ szklane butelki i słoiki po napojach, sokach itp.,
✓ szklane opakowania po kosmetykach,
✓ stłuczka szklana bez metalu i tworzyw sztucznych,
 CZEGO NIE ZBIERAMY
 opakowań szklanych z jakąkolwiek zawartością,
 szkła płaskiego (tzn. szyby okienne i samochodowe, lustra),
 szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych,
 ceramiki (porcelana, fajans, naczynia typu arco, miski, talerze, doniczki),
 szkła okularowego,
 szkła zbrojeniowego,
 żarówek, świetlówek, kineskopów, lamp neonowych i halogenowych,
 termometrów rtęciowych,
 szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością
zawartości.
WAŻNE ! Z opakowań szklanych należy usunąć zawartość. Z opakowań szklanych usuń zakrętki, przykrywki, kapsle, korki i
postępować jak z tworzywem sztucznym lub metalem. Nie musisz zdejmować z nich etykiet.

PAPIER
✓ CO ZBIERAMY
✓ gazety, książki i zeszyty w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych,
✓ katalogi, prospekty, książki telefoniczne,
✓ tekturę, kartony, pudełka,
✓ torby i torebki papierowe,
✓ papier pakowy,
✓ papier xero, papier do pisania.
 CZEGO NIE ZBIERAMY
 opakowań z jakąkolwiek zawartością,
 brudnego i zatłuszczonego papieru (jeśli jest zanieczyszczony tylko fragment wystarczy go
oderwać),
 lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych,
 tapet, kalki i papierów przebitkowych,
 papieru termicznego,
 artykułów higienicznych (chusteczki, pieluszki itp.),
 worków po cemencie i wapnie,
 toreb po środkach ochrony roślin,
 kartoników po napojach, sokach, mleku itp.
WAŻNE ! Papier nie może być mokry. Papier nie może być zanieczyszczony: mechanicznie (np. metale, szkło, tekstylia, piasek),
chemicznie (np. kleje, farby) czy mikrobiologicznie (pleśń, grzyb).

