
Tak segregujmy odpady w Iławie 
w zabudowie wielorodzinnej
Sposób postępowania z pozostałymi odpadami:

przeterminowane leki
-  oznaczone pojem niki w  wyznaczonych aptekach

zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe
-  oznaczone pojem niki w  punktach użyteczności pub licznej, sklepach lub PSZOK

zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony
-  można oddać w  usta lone j ilości do PSZOK

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
-  zbierane zgodnie z harm onogram em  (dwa razy w  roku ), można oddać do PSZOK

meble i inne odpady wielkogabarytowe
-  zbierane zgodnie z harm onogram em  (raz w  m iesiącu), można oddać do PSZOK

odpady budowlane i rozbiórkowe
-  z prac prowadzonych przez w łaściciela nieruchom ości we w łasnym  zakresie bez 

pozwolenia na budowę można oddać w  ustalonej ilości do PSZOK

powieś ulotteę 
iA,n loMówoe'.

PSZOK
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

w Iław ie, ul. Komunalna

Opracowanie i druk: M icha ł M ło te k  - radny  Rady M ie js k ie j w  I ła w ie  

f facebook.com /m icha l.m lo tek .ilaw a

Tak segregujmy odpady w Iławie 
w zabudowie wielorodzinnej
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POZOSTAŁE
ODPADY

D

Papier (pojemnik niebieski)
wrzucamy: gazety, czasopisma, katalogi, książki w  miękkich okład
kach lub z usuniętymi twardymi, papier szkolny i biurowy, ścinki dru
karskie, karton, tekturę, zeszyty, notesy, papier pakowy, torby i worki 
papierowe, papierowe rolki po papierze toaletowym 
nie wrzucamy: paragonów, papieru lakierowanego, woskowanego 
lub foliowanego, papieru zatłuszczonego, silnie zabrudzonego i mo
krego, papieru higienicznego, tapet, worków po cemencie i nawozach, 
kalki, kartonów po mleku i napojach

Plastik i metal (pojemnik żółty)
wrzucamy: plasitkowe butelki PET, plastikowe torebki, styropian 
opakowaniowy, puszki po konserwach i napojach, metale kolorowe, 
kapsle, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po sokach i mleku) 
nie wrzucamy: butelek i pojemników po olejach i smarach, zaba
wek, butelek i pojemników z zawartością, baterii, puszek po farbach, 
opakowań po aerozolach

Szkło (pojemnik zielony)
wrzucamy: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, szklane 
opakowania po kosmetykach
nie wrzucamy: szkła płaskiego (szyby, lustra, szyby samochodowe), 
szkła okularowego, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, por
celany, ceramiki, fajansu, żarówek, świetlówek, kineskopów, opako
wań po lekach i środkach chemicznych

Bioodpady (pojemnik brązowy)
wrzucamy: resztki jedzenia, suchy chleb, obierki warzyw i owoców, 
fusy, skorupki, skoszoną trawę, liście, gałęzie, kwiaty, inne odpady 
roślinne
nie wrzucamy: innych odpadów, mięsa i kości, popiołu, zwierzęcych 
odchodów, pieluch

Pozostałe odpady (pojemnik czarny)
wrzucamy: paragony, papier lakierowany, woskowany lub foliowa
ny, papier zatłuszczony, silnie zabrudzony i mokry, papier higieniczny, 
szkło stołowe, ceramikę, szkło żaroodporne, mięso, kości i ości, pielu
chy, zmiotki z podłogi, zawartość odkurzacza

Opracowanie i druk: Michał Młotek - radny Rady Miejskiej w Iławie 
facebook.com/michal.mlotek.ilawa


