ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Od 1 stycznia 2021 roku wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej Hrubieszów są zobowiązani prowadzić
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.
W POJEMNIKACH LUB WORKACH KOLORU NIEBIESKIEGO OZNACZONYCH NAPISEM "PAPIER"
ZBIERAMY: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą) katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma,
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.
NIE WRZUCAMY! ręczników papierowych i 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 materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów
higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.
UWAGA! Przed wrzuceniem makulatura powinna być zgnieciona.
W POJEMNIKACH LUB WORKACH KOLORU ŻÓŁTEGO OZNACZONYCH NAPISEM
"METALE"
ZBIERAMY: aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe,
kapsle, zakrętki od słoików.
NIE WRZUCAMY! części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i
lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
W POJEMNIKACH LUB WORKACH KOLORU ŻÓŁTEGO OZNACZONYCH NAPISEM
"TWORZYWA SZTUCZNE"
ZBIERAMY: nakrętki,plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania po środkach czystości (np. płyn
do mycia naczyń), kosmetykach (np. szamponach) itp, plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, zgniecione
plastikowe butelki po napojach i wodach mineralnych typu PET.
NIE WRZUCAMY! butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
opakowań po olejach silnikowych, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego
i AGD.
UWAGA! Zgniecione butelki zmniejszają 8-krotnie objętość i ułatwiają pracę w sortowni.
W POJEMNIKACH LUB WORKACH KOLORU ŻÓŁTEGO OZNACZONYCH NAPISEM "OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE"
Opakowanie wielomateriałowe to opakowanie wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można
rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych.
ZBIERAMY: opakowania wielomaterialowe (np. kartony do płynnej żywności, papierki po słodyczach, torebki po
przyprawach, worki wielowarstwowe do materiałów sypkich czy laminaty z papieru, tworzyw sztucznych i aluminium) .
NIE WRZUCAMY! butelek i pojemników z zawartością.
W POJEMNIKACH LUB WORKACH KOLORU ZIELONEGO OZNACZONYCH NAPISEM
"SZKŁO"
ZBIERAMY: butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
NIE WRZUCAMY! ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, 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.

W POJEMNIKACH LUB WORKACH KOLORU BRĄZOWEGO OZNACZONYCH NAPISEM
"BIO"
ZBIERAMY: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.) gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty,
trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia (bez mięsa).
NIE WRZUCAMY! zgniłej masy roślinnej, kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla
kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów
komunalnych (w tym niebezpiecznych).
UWAGA! W zabudowie jednorodzinnej oraz na terenie ogrodów działkowych bioodpady powinny być w pierwszej
kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie przez kompostowanie w przydomowych
kompostownikach. Nie można spalać na ogniskach pozostałości roślinnych z ogródków przydomowych, ani innych
śmieci!
W POJEMNIKACH LUB WORKACH KOLORU SZAREGO OZNACZONYCH NAPISEM
"POPIÓŁ"
ZBIERAMY: wystudzony popiół z palenisk domowych.
UWAGA! Popiołu nie wrzucamy do pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
W POJEMNIKACH KOLORU CZARNEGO OZNACZONYCH NAPISEM „ZMIESZANE ODPADY
KOMUNALNE”
ZBIERAMY: wszystko to, czego nie można wrzucić do pozostałych pojemników i co nie jest odpadem niebezpiecznym.

