MIASTO I GMINA ŁOSICE
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gazety, książki,
katalogi, zeszyty,
czasopisma, papier
szkolny i biurowy,
kartony i tektura oraz zrobione
z nich opakowania,
papierowe torby i worki.

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

kartony i tektura pokryte folią
aluminiową (np. opakowania
typu tetra pak po mleku,
napojach),
tłuste i zabrudzone papiery
(np. papierowe opakowania
po maśle, twarogu, kartony
po napojach),
papier termiczny
i faksowy, tapety,
odpady higieniczne
(np. waciki, pieluchy).

porcelana i ceramika,
żarówki,
lampy neonowe,
lampy ﬂuorescencyjne,
lampy rtęciowe,
reﬂektory,
szkło stołowe,
szkło okularowe,
szkło żaroodporne,
fajans,
ekrany i lampy telewizyjne,
lustra,
szyby samochodowe.

Przed wyrzuceniem
materiału należy usunąć
wszystkie zszywki, klamerki
i inne elementy metalowe lub
plastikowe

Przed wyrzuceniem szkło
należy opróżnić i umyć.
Butelki należy wyrzucać
bez nakrętek i korków

ul. Białostocka 37
08-200 Łosice
tel. 83 359 08 50

www.komgaz.pl

METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE
puste, odkręcone i zgniecione
butelki plastikowe po
napojach (np. PET),
puste butelki plastikowe
po kosmetykach i środkach
czystości,
plastikowe opakowania po
żywności (np. serkach,
keﬁrach, margarynach),
plastikowe zakrętki,
folia i torebki z tworzyw
sztucznych,
puszki po napojach,
konserwach,
kartony po mleku i sokach,
drobny złom żelazny oraz
drobny złom metali kolorowych
(np. zabawki, narzędzia, etc.).

tel: 83 357 35 42

umiglosice@pro.onet.pl
gmina.losice.pl

ODPADY
BIO
resztki żywności, np.:
obierki po ziemniakach,
owocach i warzywach,
skorupki jajek,
fusy po kawie i herbacie,
skoszona trawa, chwasty,
drobne gałęzie i liście.
odpady higieniczne
(np. waciki, podpaski, pieluchy),
płynne odpady kuchenne,
popiół.

butelki i opakowania po olejach spożywczych, silnikowych, smarach,
butelki z jakąkolwiek zawartością,
puszki po farbach, baterie, opakowania po lekach,
opakowania po środkach ochrony roślin,
opakowania po środkach owadobójczych,
styropian, guma.

Przed wyrzuceniem opróżnij i zgnieć
butelki, puszki i inne opakowania

Odpady problemowe (chemikalia, opony
z samochodów osobowych, akumulatory,
odpady budowlane i rozbiórkowe (do 2m3),
wielkogabarytowe i ulegające
biodegradacji), można bezpłatnie
dostarczyć do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
znajdującego się na terenie Składowiska
Odpadów w Łosicach, ul. Ekologiczna 5.

ODPADY KOMUNALNE
ZMIESZANE
odpady komunalne
pozostałe po segregacji,
artykuły higieniczne,
pieluchy jednorazowe,
chusteczki, podpaski,
guma, styropian drobny,
worki z odkurzacza,
porcelana, lustra, sznurki
butelki po olejach
spożywczych,
potłuczone szkło.

odpady podlegające
segregacji,
materiały budowlane
i rozbiórkowe,
zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny,
baterie, świetlówki,
przeterminowane leki,
chemikalia, opony,
bioodpady.

Popiół należy gromadzić
w oddzielnym szarym
worku

Przeterminowane leki należy
Zużyte baterie należy
wrzucać do specjalnych
wrzucać do przeznaczonych
pojemników w aptekach,
do tego pojemników
przychodniach i ośrodkach
znajdujących się m.in.
zdrowia.
w szkołach i urzędach.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu
elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać
według harmonogramu.

