
UWAGA, WAŻNE!

Od 1 marca 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące segregowania odpadów

Masz pytania dotyczące segregowania? Skontaktuj się z nami!

 TWORZYWA
SZTUCZNE
i METALE

SZKŁO ZMIESZANEBIO
 zużyte środki higieny 

osobistej, zatłuszczony 
papier/folia, odchody 
zwierząt domowych,
 szkło stołowe, skóra, 

guma, worki od 
odkurzacza, papierosy, 

 pędzle, pisaki 
i długopisy.

 resztki warzyw i owoców, 
obierki, torebki i fusy 
po herbacie i kawie,

 skorupki jajek, 
łupiny orzechów, liście, 

gałęzie, ścięta trawa 
i trociny, kwiaty 

doniczkowe i cięte.

 plastikowe/aluminiowe 
butelki, plastikowe

zakrętki/kapsle,
 plastikowe torebki 

/opakowania,
 metale kolorowe 

/drobny złom,
 metalowe narzędzia,

 styropian.

 czyste szklane butelki,
 słoiki po napojach 

i jedzeniu,
 butelki po napojach  
/ olejach roślinnych,
 szklane opakowania 

po kosmetykach,  
(o ile nie są wykonane  
z trwale połączonych 

kilku surowców).

Nie wrzucamy!
 brudnego i tłustego 
papieru, kartonów 
po mleku, papieru 

faksowego 
i termicznego,

 pieluch i materiałów 
higienicznych, tapet,

 worków po mat. 
budowlanych, papieru 
z folią, segregatorów 

z okuciami.

Nie wrzucamy!
 szkła stołowego, 

okiennego, fajansu, 
ceramiki, luster, żarówek,

 szkła żaroodpornego
/okularowego, szyb 
samochodowych, 
reflektorów, zniczy 

z woskiem,
termometrów 
i  strzykawek,

 monitorów i lamp 
elektronicznych.

Nie wrzucamy!
 butelek z ich 
zawartością,

 pojemników po tłustych 
substancjach,

 opakowań po lekach,
 opakowań po wyrobach 
garmażeryjnych, olejach  

i smarach, środkach 
owadobójczych, 

aerozolach, zabawek.

Nie wrzucamy!
 resztek mięsa, kości,

 odchodów 
zwierzęcych,

 leków, pieluch i art. 
higienicznych, popiołu, 

ziemi i kamieni,
 worków z odkurzacza,

 papierosów, 
niedopałków, drewna 

impregnowanego,
 płyt wiórowych i MDF.

Nie wrzucamy!
 mat. budowlanych 

i rozbiórkowych, 
odpadów 

wielkogabarytowych,
 baterii, sprzętu 
elektrycznego  

i elektronicznego,
 opakowań po farbach, 

lakierach, opakowań 
po środkach 

ochrony roślin.
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 gazety i czasopisma,
 książki w miękkich 

okładkach,
 papierowe torby,

 pudełka papierowe  
i kartony,

 papier biurowy 
i zeszyty.

PAPIER

grupa-eneris.pl/kielce           801 00 38 38

© by ENERIS

BUDUJESZ, REMONTUJESZ?
WYNAJMIJ KONTENER!

ZADZWOŃ DO ENERIS!


