GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
ul. Stacha Wichury 11a
63-130 Książ Wlkp.
tel. (061) 28 22 001, fax. (061) 28 22 724

Prawidłowa segregacja w gminie Książ Wlkp.
Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zapoznaj się
z poniższą instrukcją.
Papier w tym tektura – pojemnik/worek niebieski
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 innych materiałach budowlanych,
 tapet,
 pieluch jednorazowych i podpasek,
 zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 ubrań.
Szkło białe – pojemnik/worek biały
Szkło kolorowe - pojemnik/worek zielony
Wrzucamy:
 Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i
olejach roślinnych),
 szklane opakowania po kosmetykach (o ile 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.
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Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty
Wrzucamy:
 odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np.
szamponach) itp.,
 aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 puszki po konserwach,
 folię aluminiową,
 metale kolorowe,
 kapsle, zakrętki od słoików,
 opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku oraz sokach)
Nie wrzucamy:
 butelek i pojemników z zawartością,
 opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 opakowań po olejach silnikowych,
 części samochodowych,
 zużytych baterii i akumulatorów,
 puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek brązowy
Wrzucamy:
 odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 resztki jedzenia.
Nie wrzucamy:
 kości zwierząt,
 odchodów zwierząt,
 popiołu z węgla kamiennego,
 leków,
 drewna impregnowanego,
 płyt wiórowych i MDF,
 ziemi i kamieni,
 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
Większe ilości Odpady ulegające biodegradacji oraz gałęzie drzew i krzewów należy
dostarczać na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się na
ulicy Radoszkowskiej obok firmy „Polin”. Punkt czynny we wtorki, czwartki od godz. 10:00
do godz. 17:00 oraz w soboty od godz. 8:00 do godz. 14:00

