ODPADY BIODEGRADOWALNE
WORKI BRĄZOWE
/ KOMPOSTOWNIIK

ODPADY
ZMIESZANE

POJEMNIK

WRZUCAMY:
WRZUCAMY:

Wszystko to, czego nie można
odzyskać w procesie recyklingu:
odpadki mięsne, kości, tłuszcze;
buty, zanieczyszczone tekstylia;
zużyte ręczniki papierowe, chusteczki;
zużyte przybory toaletowe;
pampersy, podpaski;
zatłuszczony papier, kalki;
znicze i wypalone świeczki;
opakowania z zawartością;
szkło stołowe, żaroodporne;
kryształy, ceramika, szyby, lustra, witraże;
zabawki wykonane z wielu materiałów;
zbite szkło, porcelana, fajans;
szklane pokrywki od garnków;
odchody zwierząt;
worki od odkurzacza, itp.

NIE WRZUCAMY:

odpadów niebezpiecznych:
• świetlówki energooszczędne;
• termometry;
• strzykawki, leki;
• baterie;
odpadów podlegających segregacji;
odpadów budowlanych,
popiołu.

JAK SEGREGOWAĆ

ODPADY?

odpadki warzywne i owocowe;
skorupki jajek;
gałęzie drzew i krzewów;
resztki jedzenia (BEZ FOLIOWYCH TOREBEK !!!);
trociny i korę drzew, skoszoną trawę, liście, kwiaty;
fusy z kawy i herbaty.

WRZUCAMNIE
Y:

oleju jadalnego;
odpadków mięsnych;
odchodów zwierząt, kości zwierząt;
popiołu z węgla kamiennego;
drewna impregnowanego, kamieni;
leków i innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych).

SEGREGACJA ODPADÓW JEST OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO
MIESZKAŃCA, W PRZYPADKACH, KIEDY FIRMA ODBIERAJĄCA
ODPADY STWIERDZI NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SEGREGACJI
LUB JEJ BRAK – NALICZANE BĘDĄ OPŁATY PODWYŻSZONE.

POPIÓŁ

WRZUCAMY:

WORKI SZARE

popiół drzewny;
popiół węglowy;
żużel z palenisk domowych;

NIE WRZUCAMY:
kamieni, trawy;
gałęzi, liści.

HAJNÓWKA SEGREGUJE ODPADY
Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka
pokój 203 – II piętro, tel. 85 682 64 53
www.hajnowka.pl
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
PUK Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Łowcza 4
tel.: 85 682 23 57 (wewn. 26)
CZYNNY: Pn.-Wt.: 7:00-11:00; Śr.-Pt.: 14:00-18:00;
Sob.: 8:00-12:00

ZABUDOWA
JEDNORODZINNA

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

PAPIER

WORKI ŻÓŁTE

WORKI
NIEBIESKIE

PRZETERMINOWANE LEKI
PRZYNIEŚ DO APTEKI

wykaz aptek na stronie: www.hajnowka.pl

SZKŁO
WRZUCAMY:

zgniecione plastikowe butelki po napojach;
nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików;
plastikowe opakowania po produktach spożywczych;
opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach);
opakowania po środkach czystości (np. płynach, proszkach);
opakowania po kosmetykach (np. szamponach, kremach,
paście do zębów, itp.);
plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie;
aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach;
plastikowe zabawki;
folię aluminiową;
metalowe garnki, patelnie, blachy do pieczenia;
torebki po chipsach;
styropian miękki, opakowaniowy;
metale kolorowe.

NIE
WRZUCAMY:

butelek i pojemników z zawartością;
plastikowych zabawek;
opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych;
opakowań po olejach silnikowych;
części samochodowych;
zużytych baterii i akumulatorów;
puszek oraz pojemników po farbach i lakierach;
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

WRZUCAMY:

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą);
katalogi, ulotki, prospekty;
gazety i czasopisma;
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki;
zeszyty i książki;
papier pakowy;
torby i worki papierowe.

NIE
WRZUCAMY:

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych;
papieru lakierowanego i powleczonego folią;
papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego;
kartonów po mleku i napojach;
papierowych worków po nawozach, cemencie
i materiałach budowlanych;
tapet, ubrań;
zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru
i naczyń jednorazowych;
pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych.

WORKI
ZIELONE

WRZUCAMY:

szklane butelki oraz słoiki po napojach
i żywności (w tym butelki po napojach
alkoholowych i olejach roślinnych);
szklane opakowania po kosmetykach
(jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych
kilku surowców).

NIE WRZUCAMY:

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów;
szkła okularowego;
szkła żaroodpornego;
zniczy z zawartością wosku;
żarówek i świetlówek;
reflektorów;
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach,
olejach silnikowych;
luster, szyb okiennych i zbrojonych;
monitorów i lamp telewizyjnych;
termometrów i strzykawek.

Mieszkaniec Miasta Hajnówka we własnym zakresie do PSZOK może dos tarczyć nieodpłatnie: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt AGD – np.: lodówki, pralki, kuchenki mikrofalowe, drobny sprzęt AGD; sprzęt RTV
– np.: telewizory, monitory, radioodbiorniki, komputery, drukarki, telefony, notebooki, elektronarzędzia, itp.; zużyte baterie i akumulatory, meble – szafy, stoły, sofy, krzesła, łóżka, komody i inne odpady wielkogabarytowe
– np.: dywany, materace, koce, gąbki, pościel, gumoleum, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów; odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony pochodzące z pojazdów do 3,5 tony, odpady zielone, popiół, przeterminowane leki, papier i tekturę, tworzywa sztuczne,
odzież i tekstylia, opakowania wielomateriałowe, metale, chemikalia.

