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Do pojemnika na

Do pojemnika na

Opakowania szklane (białe i kolorowe)

Opakowania z tworzyw sztucznych

wrzucamy:

wrzucamy:

- szklane butelki np. po napojach, sokach,
- bezbarwne szklane słoiki bez zamknięć np. po dżemie, miodzie,
ketchupie, po przetworach owocowo – warzywnych (ogórki
konserwowe, papryka),
- brązowe, zielone, białe butelki szklane np. po sokach, napojach
(bez nakrętek)

-

Te odpady oznaczone są w następujący sposób:

Opakowania oznaczone są znakami:

NIE WRZUCAMY:
- luster,
- zużytych żarówek, lamp jarzeniowych,
- zakrętek, kapsli, korków,
- kieliszków, szklanek,
- porcelany, naczyń żaroodpornych i z duraleksu

butelki plastikowe typu PET np. po wodzie, napojach,
kubki po produktach mlecznych,
butelki po kosmetykach i środkach czystości,
reklamówki, foliowe torebki, worki,
kartoniki po sokach, mleku, jogurtach,
opakowania po margarynie

NIE WRZUCAMY:
- butelek z nakrętkami,
- butelek po płynach chłodniczych, olejach,
- styropianu,

Na terenie miasta Sianowa przy ul. Tylnej 34
znajduje się GPZON
Czynny jest od godz. 9.OO do godz. 13.OO
13.OO
w czwartki
Każdy mieszkaniec Gminy i Miasta może bezpłatnie
złożyć w GPZON następujące rodzaje odpadów pochodzących
z gospodarstw domowych:
• odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny tj. (stare pralki, lodówki, kuchenki, mikrofalówki,
telewizory i komputery, wanny i zlewozmywaki, odkurzacze, stare
meble, inne przedmioty o dużych rozmiarach,

Do pojemnika na

Zużyte baterie

wrzucamy:
- wszystkie rodzaje baterii (bez względu na kształt,
wielkość i skład chemiczny),
- małogabarytowe akumulatory np. z telefonów
komórkowych, aparatów fotograficznych itp.
Do pojemnika na baterie nie należy wrzucać:
- innego rodzaju odpadów niż baterie i akumulatory
Ponadto zużyte baterie można wyrzucać do pojemników lub kartonów znajdujących się
w UGiM w Sianowie, Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Przedszkolu na terenie
Gminy i Miasta Sianów

Do pojemnika na Makulaturę
wrzucamy:
- gazety, książki, zeszyty, tekturę, torby, worki papierowe, czysty
papier, pudełka i kartony, tekturę falistą, książki telefoniczne
Nie należy wrzucać: brudnego papieru, kalki, woreczków
foliowych, opakowań po jajkach, kartonów po napojach

•
•
•
•
•
•

akumulatory wielkogabarytowe,
odpady szklane (w tym szkło okienne),
odpady papierowe (makulatura),
zużyte lampy oświetleniowe,
zużyte leki,
zużyte baterie

Opakowania papierowe oznaczone są znakami:

Do pojemnika na Zużyte leki
wrzucamy:
- przeterminowane leki,
- opakowania po lekach tj.: tabletki, ampułki, syropy, krople itp.
zamknięte w szczelnych opakowaniach bez tekturowych pudełek

