
Powiadomienie urzędowe dla każdego gospodarstwa domowego

Roździał śmieci w gospodarstwie domowym

po
lni

sc
h

Akcja ochrony środowiska gminy i zarządu śmieciami Tirol Mitte Sp.z.o.o

Szkło białe i 
kolorowe

Papier i 
karton Metal

Opakowania z 
tworzywa sztucznego i 
tworzyw połączonych

Stary olej i 
tłuszcz

Odpadki 
bio(logiczne)

Odpadki 
problematyczne Złom Reszta śmieci

Prosimy wrzucać 
do zbiornika ze 

szkłem białym albo 
kolorowym

Prosimy wrzucać 
do zbiornika z 
makulaturą i 

kartonem

Prosimy wrzucać do 
zbiornika z metalem

Prosimy wrzucać 
do zbiornika 
z tworzywem 
sztucznym

W zbiornikach na 
olej prosimy zbierać

Prosimy wrzucać do 
zbiornika z odpadkami 

biologicznymi

Prosimy wrzucać do 
zbiornika z odpadkami 

problematycznymi

Prosimy wyrzucać 
na złom

Prosimy wrzucać do 
reszty śmieci

Prosimy nie wrzucać 
do zbiornika ze szkłem 
białym czy kolorowym 

Prosimy nie wrzucać do 
zbiornika z makulaturą i 

kartonem

Prosimy nie wrzucać do 
zbiornika z metalem

Prosimy nie wrzucać do 
zbiornika z tworzywem 

sztucznym

Prosimy nie wlewać do 
zbiornika na olej

Prosimy nie wrzucać do 
zbiorników z odpadkami 

biologicznymi

Prosimy nie wrzucać do 
zbiornika z odpadkami 

problematycznymi

Prosimy nie wyrzucać 
na złom

Prosimy nie wrzucać do 
kubła z resztą śmieci

Pojemniki ze szkła 
takie jak: butelki, 
flakony, słoiki, 
buteleczki po 
kosmetykach, szklanki 
(nie szkło ołowiowe). 
Prosimy sprawdzić, 
czy nie ma butelek w 
zastaw – te powinny 
zostać zwrócone do 
wtórnego użytku

Papier, gazety, 
czasopisma, prospekty, 
reklamy, zeszyty, 
książki, papier listowy, 
katalogi, koperty, 
czysty i niczym nie 
powleczony papier.
Pudełka i inne 
opakowania z kartonu 
czy tektury falistej 
należy złożyć

Puszki z metalu 
białego, puszki po  
napojach, puszki 
konserwowe, folia 
aluminiowa, nakrętki 
do butelek, puszki 
po lakierze i farbach 
(oczyszczone), 
wypróżnione 
pojemniki od 
dezodorantów

Folie z tworzywa 
sztucznego, opakowania 
po napojach , 
opakowania po kawie, 
opakowania vakuum, 
opakowania żywności 
do zamrażania, 
wymyte opakowania 
środków czyszczących 
i kosmetycznych, 
opakowania po 
tabletkach, kartony 
po napojach, styropor 
(roździał osobny)

stary tłuszcz 
po smażeniu, 
olej z puszek 
żywnościowych n.p. 
po rybach sardynkach, 
tuńczyku itp., smalec, 
zjełczałe oleje i 
tłuszcze spożywcze.
Dla gastronomi 
przeznaczone są 
specjalne pojemniki na 
olej, tzw. Gastro-Öli!

Resztki z owoców 
i warzyw, zepsutą 
żywność i resztki 
żywności, skorupy 
z jajek, filtry i osad 
z kawy, torebki 
herbaciane, kwiaty 
cięte, wełnę drzewną, 
odpadki z ogrodu.
Dla polepszenia  
higieny w pojemnikach 
na odpadki biologiczne 
służą worki z mąki 
kukurydzianej

Stary olej, baterie, 
neonówki, środki 
rozpuszczające, 
środki rozcieńczające 
nitro, kosmetyki, 
farby i lakiery, rtęć, 
środki dezynfekujące, 
chemię fotograficzną, 
lekarstwa, kwasy, ług.
Stary olej i tłuszcz 
spożywczy należy  
wlewać do zbiornika 
na olej

Śmiecie domowe, 
które ze względu na 
swoją wielkość czy 
formę nie pasują do 
kubłów czy  worków 
tzw. reszty śmieci:
Zniszczone meble, 
dywany, urządzenia 
sportowe, narty, wózki 
dziecięce,
stare drzewo  i metal 
(roździał osobny)

Odpady, które nie 
nadają się do wtórnego 
użytku: zepsutą 
porcelanę i ceramikę, 
resztki papierosów, 
popiół, woreczki od 
odkurzaczy, szczoteczki 
do zębów, wieszaki, 
rajstopy, pieluchy 
jednorazowego użytku, 
artykuły higieniczne, 
zepsute zabawki, 
żarówki, kasety CD, MC 
i wideo

Nakrętki i pokrywki, 
porcelanę, naczynia 
gliniane, ceramikę, 
naczynia ze szkła, 
żarówki, szkło szyb 
czy luster, szkło 
druciane (roździał 
osobny).

Opakowania po 
żywności zamrożonej 
(powleczone), papier 
węglowy, celofan, 
tapety, opakowania 
po napojach, 
papier higieniczny, 
chusteczki papierowe

Opakowania 
połączone z różnych 
tworzyw, pojemniki 
po dezodorantach i 
gazie (nie wypróżnione 
do końca), naczynia 
gliniane, patelnie, 
złom – prosimy 
składać na 
przeprowadzane przez 
gminę zbiory złomu

Wszystko co nie 
należy do opakowań, 
n.p. zabawki 
dziecięce, szczoteczki 
do zębów, wieszaki, 
rajstopy, kasety CD, 
MC, kasety wideo

Oleje mineralne, 
samochodowe, smary, 
inne ciecze i chemię, 
następnie majonez, 
sosy, przyprawy 
do sałat, resztki 
pokarmowe i inne

Sztuczną podściółkę 
dla kotów, woreczki z 
odkurzacza, pieluchy 
jednorazowego użytku, 
resztki papierosów, 
tzw. odpadki 
problematyczne, popiół 
z pieców węglowych, 
opakowania

Pojemniki po lakierach, 
farbie i środkach 
czyszczących 
(oczyszczone, 
nie kapiące)i.t.p., 
które to mogą być 
przeznaczone do 
wtórnego użytku!

Tzw. resztę 
śmieci, gruzy 
budowlane, odpadki 
problematyczne, 
zepsute urządzenia 
elektroniczne (roździał 
osobny).
Grzejniki na olej 
i lodówki należą 
do tzw. odpadków 
problematycznych

Śmiecie nadające 
się do wtórnego 
użytku, n.p. nie 
zniszczona odzież, 
buty, opakowania 
(szkło, metal, karton, 
tworzywo sztuczne) i 
odpadki biologiczne

BUNTGLAS
WEISSGLAS

VERPACKUNGEN AUS
KUNST-&VERBUNDSTOFFEN


