
Bio wrzucamy tylko luzem do pojemnika.

BIO

Znajdziesz nas również na Facebooku:
→ fb.com/KombudSpzooTrzcianka/

Najczęstsze 

błędy segregacji
- odpady jakie nie powinny się  
  znaleźć w tych pojemnikach

szkło

papier

odpadach niesegregowanych

plastik

BIOOdpady  nadal wystawiane są w workach, mimo iż od 01.01.2020 r. 
obowiązuje posiadanie pojemnika na tę frakcję. W dodatku w wielu 
przypadkach odpad ten jest zanieczyszczony.



Zgodnie z aktualnym regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Trzcianka obowiązuje zbiórka odpadów z podziałem na 5 
frakcji (bio, metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady 
niesegregowane). Mimo to wielu mieszkańców posiada stare 
przyzwyczajenia, kiedy to  i  trafiały  
do jednego kosza. Do pojemnika lub worka przeznaczonego na papier, 
wrzucane są plastiki i odwrotnie. Często powielanym błędem jest także 
źle zaklasyfikowanie paragonów, które drukowane są na papierze 
termicznym zawierającym bisfenol A, taki odpad powinien trafić  
do pojemnika na odpady zmieszane. 



W pojemniku na  często pojawiają się stłuczone szklanki, filiżanki 
oraz szyby. Duży problem stanowią także metalowe nakrętki. 



W  notorycznie pojawiają się odpady 
poremontowe, które w ilości do 200 kg każdy mieszkaniec Gminy może 
przewieźć bezpłatnie na PSZOK.


Jakie są zatem najczęstsze błędy 

segregacji  w naszej Gminie?

Segregacja – nasza 
odpowiedzialność.

Nadmierna konsumpcja, przepełnione wysypiska i dzikie składowiska  
to problem dotykający każdego mieszkańca globu. Do walki o lepsze 
środowisko zaangażowanych jest wiele podmiotów, ale sukces możemy 
zdobyć tylko razem. Dlatego tak ważne, jest na ile prawidłowo 
posegregujemy nasze odpady w domach. Oczywiście praktyka czyni 
mistrza, dlatego z czasem zaczynamy zauważać, że segregowanie 
śmieci jest w gruncie rzeczy naprawdę proste. Jednak zanim tę wiedzę 
przyswoimy, nie unikniemy wpadek.


Pamiętaj!

Bio wrzucamy tylko luzem do pojemnika.

•	bioodpady w   

  foliowych workach

•	ręczniki papierowe

•	torebki po herbacie 

   ekspresowej

•	odchody zwierzęce

•	popiół


BIO

•	odpady poremontowe

•	przeterminowane 

   lub zużyte leki

•	sprzęt elektryczny 

   i elektroniczny

•	baterie i akumulatory

•	meble


•	worki foliowe

•	paragony

•	zużyte ręczniki 

  papierowe

•	zatłuszczony papier

•	pieluchy jednorazowe

•	opakowania typu 

  tetrapak (po mleku  
  i sokach)


Papier

Pamiętaj!
Opróżnij pojemnik przed wyrzuceniem, 
zostanie on umyty podczas kolejnego etapu 
recyklingu.

•	szkło

•	ręczniki papierowe

•	makulatura

•	ulotki, gazety

•	puszki po farbach,

  chemikaliach

•	plastikowe zabawki z  

  elektroniką i bateriami


Metale i 
tworzywa 
sztuczne

Szkło

Pamiętaj!

•	metalowe nakrętki po 

   słoikach i butelkach

•	szyby

•	worki foliowe

•	ceramika

•	lustra

•	żarówki 

•	znicze z zawartością 

  wosku


Opróżnij pojemnik przed wyrzuceniem, 
zostanie on umyty podczas kolejnego etapu 
recyklingu.


