stałej. Warunkiem odbioru tego typu odpadów jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Zatorze poniższej deklaracji.
Właściciele nieruchomości, którzy złożą stosowną deklarację zobowiązani do są wyposażenia nieruchomości
w normatywny pojemnik do ich gromadzenia. Odbiór odpadów odbywał się będzie jeden raz na dwa tygodnie
Zator, dnia……………
Ja niżej podpisany
……………………………………………………………………………………………………………………
zam. ……………………………………………………………………………………………………………..
deklaruję chęć oddawania odpadów kuchennych o konsystencji stałej ulegających biodegradacji w systemie
kontenerowym (pojemnik normatywny). Zapoznałem/ łam się z zasadami odbioru odpadów kuchennych.
Pojemnik zapewniam sobie we własnym zakresie.

……………………..…
(podpis)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zasady segregacji odpadów w Gminie Zator

PAPIER – KOLOR NIEBIESKI

SZKŁO – KOLOR
ZIELONY

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE – KOLOR ŻÓŁTY

ODPADY KUCHENNE
ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI

Wrzucaj

Wrzucaj

Wrzucaj

Wrzucaj

Opakowania z papieru,
karton, tekturę, ulotki,
prospekty, gazety,
czasopisma, papier szkolny i
biurowy, zadrukowane
kartki, zeszyty, książki,
papier pakowy, torby i worki
papierowe

Butelki i słoiki po napojach
żywności, szklane
opakowania po
kosmetykach

Odkręcone i zgniecione plastikowe
butelki po napojach, nakrętki,
plastikowe opakowania po
produktów spożywczych,
opakowania wielomateriałowe (np.
kartony po mleku i sokach),
opakowania po środkach czystości
i kosmetykach, plastikowe torby,
worki, reklamówki i inne folie,
puszki po napojach i sokach,
puszki po konserwach, folię
aluminiową, metale kolorowe,
kapsle, zakrętki od słoików

Resztki jedzenia o
konsystencji stałej,
obierki z owoców i
warzyw

Nie wrzucaj

Nie wrzucaj

Nie wrzucaj

Nie wrzucaj

Ręczników papierowych,
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 materiałów
budowlanych, tapet,
artykułów higienicznych,
zatłuszczonych
jednorazowych opakowań z
papieru i naczyń
jednorazowych

Ceramiki, doniczek
fajansu, porcelany i
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

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
elektrycznego AGD

Skoszonej trawy,
opadłych owoców i liści,
rozdrobnionych gałęzi,
Folii, plastiku, szkła,
metali, odpadów
higienicznych, popiołów,
materiałów skażonych
metalami ciężkimi,
pozyskiwanych np. z
okolic dróg o dużym
nasileniu ruchu

