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PAPIER

SZKŁO

Wrzucamy:

Wrzucamy:

• papier piśmienny, gazety,
• czasopisma, gazetki reklamowe,
• ulotki, katalogi, zeszyty, książki,
• opakowania tekturowe,
• kartony, tekturę falistą,
• torby i worki papierowe,

• butelki ze szkła po napojach
(bez nakrętek),
• słoiki ze szkła (bez nakrętek,
zacisków , a także gumowych
uszczelek).

Nie wrzucamy:

Nie wrzucamy:

• papieru samokopiującego, kalki,
• zatłuszczonego papieru po
tłuszczach lub margarynach,
papieru woskowanego,
• tapet, worków po wapnie,
cemencie, gipsie,
• kartonów po mleku i napojach,
• pieluch jednorazowych i podpasek
• ubrań.

• szkła okiennego, szkła
zbrojonego, szkła
żaroodpornego,
• fajansu, porcelany, ceramiki,
doniczek, kryształu,
kieliszków,
• luster, kineskopów, szyb
samochodowych,
• świetlówek, żarówek,
• opakowań po lekach,
termometrów
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PLASTIK I METAL
Wrzucamy:
• zgniecione i puste butelki po napojach
i chemii gospodarczej,
• plastikowe i metalowe nakrętki,
• aluminiowe puszki po napojach, drobny
metal,
• wypłukane kartony po mleku i napojach,
• torebki, folie, worki, reklamówki, folie
spożywcze, koszyczki po owocach

Nie wrzucamy:
• butelek i pojemników z zawartością,
• opakowań po lekach, wyrobach
garmażeryjnych, olejach spożywczych
i silnikowych,
• części samochodowych, mebli i ich części,
• jednorazowych naczyń, styropianu,
• sprzętu AGD i zabawek zasilanych
elektrycznie.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Janikowie przy ul.
Kasprowicza 57 (siedziba PGKIM), każdy
mieszkaniec może przywieźć
Swoje odpady niebezpieczne i problemowe
pochodzące z gospodarstwa domowego.
Do odpadów tych zaliczamy:
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(można też zwracać w punktach
sprzedaży RTV)
 termometry rtęciowe, świetlówki
i żarówki energooszczędne,
 zużyty olej silnikowy i filtry olejowe,
 stare farby i rozpuszczalniki, różnego
typu środki i odczynniki chemiczne,
 baterie i akumulatory
 przeterminowane leki (zbiórka
prowadzona jest również w aptekach)
 odpady wielkogabarytowe (stare meble)
 odpady zielone (skoszona trawa. liście)
 gruz z drobnych remontów, odpady
budowlane
Każdy z tych odpadów stanowi dla
środowiska ogromne zagrożenie. Znajdują
sie w nich metale ciężkie (kadm, rtęć, ołów,
itp.) oraz groźne substancje chemiczne.
Przedostanie się ich do gruntu lub do wód
może stanowić poważne zagrożenie
ekologiczne, jak i również wpłynąć
negatywnie na zdrowie organizmów żywych,
w tym oczywiście ludzi. Dlatego nie wolno
wrzucać tych odpadów do wspólnego
pojemnika na odpady zmieszane, ale

TY TEŻ MOŻESZ
CHRONIĆ
ŚRODOWISKO SEGREGUJ ODPADY
W SWOIM DOMU
dzięki temu:
 ograniczymy koszty, a przez
to opłaty ponoszone przez
mieszkańców
 zmniejszymy ilość
składowanych odpadów
nawet do 40% - składowanie
jednej tony odpadów
kosztuje 230 zł,
 unikniemy marnowania
cennych, nieodnawialnych
surowców,
 zmniejszymy zużycie energii
potrzebnej do wytwarzania
nowych produktów.

Stosowanie się mieszkańców
gminy Janikowo do powyższych
zaleceń spowoduje, że zebrane
selektywnie surowce będą
czyste i chętnie przyjmowane
przez zakłady je przetwarzające

Informacji na temat selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych udziela:
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa
Urzędu Miejskiego w Janikowie
pod numerem telefonu:
(52)3514419
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Janikowie
pod numerem telefonu:
(52)3514449 wew. 954, 951

przekazać osobno do utylizacji.
Informacje dotyczące składanych deklaracji
pod numerem telefonu:
(52)3514415

