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polega na tym, że wstępna selekcja odbywa się „u źródła” powstawania tj. w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy w domach od razu segregują odpady według rodzajów – w oddzielnych workach
następujące frakcje odpadów: szkło, papier plastik:

NIEBIESKI

Wrzucamy
 opakowania z papieru lub tektury,
 gazety i czasopisma,
 katalogi, prospekty, foldery,
 papier szkolny i biurowy,
 książki i zeszyty,
 torebki papierowe,

papier pakowy.
Nie wrzucamy
 papier powlekany folią i kalkę,
 kartony po mleku i napojach,
 pieluchy jednorazowe i podpaski,
 pampersy i podkładki,
 worki po nawozach, cemencie
i innych materiałach budowlanych,
 tapety,

RÓŻOWY

ZIELONY

Wrzucamy
 zgniecione i puste butelki plastikowe po różnych napojach
(np. typu PET),
 zgniecione kartony po mleku
i sokach (Tetra Pak),
 zgniecione i puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
 czyste kanistry plastikowe,
 puszki aluminiowe i metalowe,
drobny złom, folia aluminiowa.

Wrzucamy
 butelki i słoiki szklane po
napojach i żywności,
 butelki po napojach alkoholowych,
 szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wrzucamy
 tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
zabawek
 opakowań i butelek po olejach
i smarach, puszek i pojemników
po farbach i lakierach
 opakowań po środkach chwasto
i owadobójczych

Nie wrzucamy
 szkło stołowe - żaroodporne,
 ceramika, doniczki, fajans
i porcelana,
 znicze z zawartością wosku,
 żarówki i świetlówki,
 szkło kryształowe,
 reflektory,
 szyby okienne i zbrojone,
 szyby samochodowe,
 lustra i witraże.

Materiał źródłowy: Ministerstwo Środowiska

Posegregowane odpady w workach będą odbierane raz w miesiącu zgodnie z opracowanym przez MPGO Sp.
z o.o. harmonogramem wywozu. Worki należy zapełnić do pełnej objętości, nie powodując ich przepełnienia.
Wystawiamy tylko zawiązane worki, np. jeśli worek na makulaturę nie jest jeszcze zapełniony nie trzeba wystawiać go każdego miesiąca. Jedynie w tym miesiącu, kiedy się zapełni.
W wyznaczonym dniu worki należy wystawić przed posesję w dobrze widocznym i łatwo dostępnym miejscu,
najpóźniej do godziny 7:00. Jeśli zdarzy się, że ktoś zapomni wystawić worki albo zrobi to zbyt późno, worki
nie zostaną odebrane. W takim przypadku worki należy wystawić w następnym terminie wyznaczonym w harmonogramie.

