
JAK 
SEGREGOWAĆ

Wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki 
w odpowiednich kolorach należy do obowiązków 
właścicieli nieruchomości. Każdy worek i pojemnik musi 
spełniać wymagania kolorystyczne oraz powinien być 
opisany nazwą frakcji.

Posegregowane odpady można bezpłatnie  oddać do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Węgrów
- Ruszczyzna.

Wszelkie informacje na temat  funkcjonowania systemu 
można uzyskać w:

 Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego 
w Węgrowie

Tel. (25) 792 31 81 wew. 201 lub na stronie:
 www.odpady.wegrow.com.pl

PAPIER

x odpady higieniczne
   np. ręczniki papierowe
   i zużyte chusteczki

kartony po mleku i napojachx

papier lakierowanyx
   i powleczony folią

tłusty papierx 

papierowe worki po nawozachx 
    i materiałach budowlanych

WRZUCAMY:

 opakowania z papieru i tektury

gazety, czasopisma i ulotki 

zeszyty

papier biurowy 

BIO

WRZUCAMY:

odpadki warzywne i owocowe 

resztki jedzenia 

gałęzie drzew i krzewów

skoszona trawa, liście, kwiaty 

 trociny i kora drzew

ziemia i kamieniex
popiół z węgla kamiennegox
drewno impregnowanex
kości i odchody zwierzątx 

NIE WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY:

usuń części
które nie są 
z papieru:

 
  

spinacze, zszywki,
taśmy klejące,

naklejki,
folie

 
  



SZKŁO

METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE

ZMIESZANE

PAMIĘTAJ !!!







WRZUCAMY:

 butelki po napojach i żywności

słoiki

szklane opakowania
    po kosmetykach

NIE WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

 

x ceramika, doniczki, porcelana

szkło okularowe i żaroodpornex

znicze z zawartością woskux

żarówki, świetlówki i reflektoryx 

opakowania po lekach,x 
   rozpuszczalnikach
   i olejach silnikowych

lustra i szybyx 

  
zakrętki i kapsle

wrzucamy do

metali i tw
orzyw

sztucznych

 

  

WRZUCAMY:

wszystko, czego nie można
wyrzucić do pozostałych
pojemników, a co nie jest
odpadem niebezpiecznym

 

  

x przeterminowane leki i chemikalia

zużyty sprzęt elektroniczny i AGD x

zużyte baterie i akumulatoryx

meble i inne odpady wielkogabarytowex 
odpady budowlane i rozbiórkowex 
zużyte oponyx 

Popiół z palenisk domowych należy wydzielać 
we wszystkich rodzajach zabudowy bez 
względu na charakter zadeklarowanych 
odpadów.
Ostudzony i suchy popiół należy oddawać 
w pojemnikach bądź w workach koloru 
szarego, oznaczonych napisem „popiół”.

POPIÓLPOPIÓL

odkręć
i zgnieć przed
wyrzuceniem

opróżnij przed

wrzuceniem
 

 

 

 

WRZUCAMY:

 

 

 

 

 

 















butelki plastikowe

nakrętki, kapsle
    i zakrętki od słoików

plastikowe opakowania,
    torebki, worki foliowe

kartony po mleku/sokach

puszki po żywności

folia aluminiowa

opakowania po 
środkach czystości,

    kosmetykach

 

opakowania po lekachx

zużyte baterie i akumulatoryx

puszki po farbach i lakierachx


