
KROK PO KROKU JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE

PAMIĘTAJMY!!!
przed wrzuceniem odpadów do pojemników opróżnić je z zawartości, nie jest konieczne dokładne mycie opakowań, aby zaoszczędzić

miejsce zgniatajmy butelki plastikowe (tzw. PET) oraz puszki przed wyrzuceniem

ZÓŁTE POJEMNIKI ZIELONE POJEMNIKI NIEBIESKIE
POJEMNIKI

PSZOK

Tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe

Szkło Makulatura Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych

WRZYCAMY:

- zgniecione i puste butelki po napojach, 
np. PET,
- opakowania wielomateriałowe, np. po 
sokach, mleku, jogurcie,
- zgniecione pojemniki po chemii 
gospodarczej,
- worki foliowe, folie, reklamówki,
- zużyte plastikowe przedmioty gosp. 
domowego, np. miski, wiadra.
- zgniecione puszki aluminiowe po 
napojach,
- puszki po konserwach,
- drobny złom żelazny,
- metalowe kapsle,
- drobny złom metali kolorowych.

NIE WRZUCAMY:

- zmieszanych odpadów komunalnych,
- szkła,
- nieopróżnionych odpadów 
opakowaniowych,
- zużytego sprzętu AGD i RTV.

WRZYCAMY:

- butelki szklane,
- słoiki bez nakrętek,
- inne opakowania ze szkła.

NIE WRZUCAMY:

- ceramiki, np. zastawy stołowej, 
doniczek,
- luster, szyb samochodowych, 
szkła budowlanego,
- żarówek, świetlówek, 
kineskopów, naczyń 
żaroodpornych,
- szklanych opakowań 
farmaceutycznych i medycznych.

WRZYCAMY:

- gazety, reklamy, książki, zeszyty,
- tekturę zwykłą i falistą,
- worki i torby papierowe,
- ścinki drukarskie, papier biurowy.

NIE WRZUCAMY:

- opakowań wielomateriałowych, 
np. po napojach i mleku,
- opakowań z zawartością, np. 
żywnością, cementem,
- prospektów i katalogów 
foliowanych i lakierowanych,
- papierowych artykułów 
higienicznych, np. pampersów.

Lokalizacja: Dębnica  Kaszubska,  przy  ul.
Zjednoczenia 48D (przy oczyszczalni ścieków);
Dostęp: dla  mieszkańców  Gminy  Dębnica
Kaszubska od wtorku do piątku 
w godzinach 10.00 - 18.00 oraz 
w soboty w godzinach 7.00 - 15.00;
Przyjmowane są bezpłatnie od Mieszkańców:
- papier i tektura;
- szkło;
-  tworzywa  sztuczne,  metale,  opakowania
wielomateriałowe;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w 
przypadku zakupu nowego sprzętu AGD 
można oddać do sklepu stary sprzęt tego 
samego rodzaju i w tej samej ilości. Zgodnie z 
prawem, w przypadku zakupu nowego sprzętu 
na sprzedawcy ciąży obowiązek bezpłatnego 
przyjęcia starego, zużytego towaru od 
konsumenta);
- chemikalia;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- odpady zielone;
- odzież i tekstylia;
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