ZASADY SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW
PAPIER

SZKŁO

WYRZUCAMY
- opakowania z papieru
i tektury
- gazety, czasopisma
i ulotki
- zeszyty i książki
- papier biurowy

NIE
WYRZUCAMY
- odpadów higienicznych
np. ręczników
papierowych
i zużytych chusteczek
- kartonów po mleku
i napojach
- papieru lakierowanego
- zanieczyszczonego /
zatłuszczonego papieru
- papierowych worków po
nawozach i materiałach
budowlanych

WYRZUCAMY
- butelki po napojach
i żywności
- słoiki
- szklane opakowania po
kosmetykach

NIE
WYRZUCAMY
- ceramiki i doniczek
- szkła okularowego
- szkła żaroodpornego
- żarówek, świetlówek
- luster, szyb
- opakowań po lekach
i rozpuszczalnikach

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE
WYRZUCAMY

BIO
WYRZUCAMY

- butelki plastikowe
- nakrętki, kapsle i zakrętki
od słoików
- plastikowe opakowania,
torebki worki foliowe
- kartony po mleku
i sokach
- puszki po żywności
i napojach
- folia aluminiowa
- opakowania po środkach
czystości, kosmetykach

- obierki, odpadki
warzywne i owocowe
- drobne gałęzie drzew
i krzewów
- skoszoną trawę, liście,
kwiaty
- trociny i korę drzew
- fusy po kawie i herbacie

NIE
WYRZUCAMY

NIE
WYRZUCAMY

- ziemi i kamieni
- popiołu
- drewna impregnowanego
- kości i ości
- odchodów zwierząt,
żwirku i trocin
zanieczyszczonych
odchodami
- płyt wiórowych
i pilśniowych

- opakowań po lekach
- części samochodowych
- zużytego sprzętu
elektronicznego i AGD
- plastikowych zabawek
- zużytych baterii
i akumulatorów
- opakowań po farbach,
lakierach i olejach

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

NIE
WYRZUCAMY
- przeterminowanych
leków i chemikaliów
- zużytego sprzętu
elektronicznego i AGD
- zużytych baterii
i akumulatorów
- odpadów budowlanych
i rozbiórkowych
- zużytych opon
- odpadów
wielkogabarytowych

ZBIÓRKA ODPADÓW
POZOSTAŁYCH / PROBLEMOWYCH
Meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. szafy, krzesła,
stoły, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, wózki
dziecięce, deski do prasowania, itp.) odbierane będą
co najmniej 3 razy w roku w ramach objazdowej zbiórki
odpadów tzw. „wystawki”, zgodnie z ustalonym na dany rok
harmonogramem:
• w zabudowie jednorodzinnej - sprzed posesji lub z miejsc,
do których może dojechać samochód odbierający odpady,
(w przypadku gdy czynność odbioru odpadów mogłaby
powodować utrudnienia lub zagrożenia w ruchu
samochodowym, odpady z takich miejsc nie zostaną
odebrane);
• w zabudowie wielorodzinnej i wielorodzinnej osiedlowej
- z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych (altan
śmietnikowych).
Odpady powinny być wystawione we wskazanych miejscach,
nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem
ich odbioru.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe można również
dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.

Przeterminowane leki
należy wrzucać do
specjalnych
pojemników,
znajdujących się
w wybranych aptekach
na terenie miasta lub
dostarczyć do Punktu
Selektywnej Zbiorki
Odpadów
Komunalnych.

Odpady budowlane
i rozbiórkowe (np. odpady
betonu, gruz betonowy
z rozbiórek i remontów,
zmieszane odpady z betonu,
gruz ceglany, odpadowe
materiały ceramiczne), zużyte
opony odbierane będą co
najmniej 2 razy w roku, z miejsc
i w terminach, zgodnych
z ustalonym na dany rok
harmonogramem.
Dodatkowo zużyte opony oraz
odpady budowlane i rozbiórkowe
(z drobnych prac remontowych,
wykonywanych we własny
zakresie, w ilości do 50 kg rocznie
od jednej zamieszkałej osoby na
terenie nieruchomości), można
dostarczyć do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny (np. pralki,
lodówki, zmywarki,
telewizory, pozostały
sprzęt AGD, itp.), zużyte
baterie i akumulatory oraz
chemikalia odbierane będą
z miejsc i w terminach,
zgodnych z ustalonym na
dany rok harmonogramem,
co najmniej raz na dwa
miesiące. Można je też
dostarczyć do Punktu
Selektywnej Zbiorki
Odpadów Komunalnych.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
zlokalizowany jest na terenie PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc i terminów odbioru odpadów: www.um.kutno.pl
Urząd Miasta Kutno Wydział Ochrony Środowiska Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, tel. (24) 253-12-54

