Prawidłowa segregacja śmieci i odpadów
Zielony Pojemnik
Chleb, pieczywo tostowe,
płatki śniadaniowe, wyroby
piekarnicze & pizza

Produkty mleczarskie,
ser & jogurt
Bez opakowań

Ciasto, ciastka, placek,
muﬃnki & cukierki

Filtry & fusy z
kawy, torebki
herbaty

Jaja & ich
skorupki

Niebieski Pojemnik
Przezroczyste
plas kowe
opakowania typu
“clamshell” (muszla)

Czarne i przezroczyste
plas kowe
Puszki kartonowe
opakowania posiłków
na wynos

Plas kowe doniczki Puste metalowe
puszki po farbach
& podstawki od
Bez pokrywek
roślin doniczkowych

Plas kowe talerze,
kubki & pokrywki od
kubków
Bez sztućców

Owoce

Jednorazowe
plas kowe
opakowania po
żywności
Bez folii spożywczej
lub aluminiowej

Bez plas kowych
opakowań, gumek
i naklejek

Tłuszcze & oleje, Sosy, majonez, sosy do sałatek,
Papierowe kubki
smalec, sosy mięsne,
syropy, masło orzechowe,
(bez pokrywek), papierowe
masło & margaryna
dżemy & galaretki
talerze, papierowe opakowania
Bez opakowań
Bez opakowań
posiłków na wynos, papierowe
opakowania po jajkach

Warzywa, kolby & łuski kukurydzy,
Makarony, kuskus,
Mięso, ryby &
orzechy & łupiny & sałatki
ziemniaki, ryż, płatki
skorupiaki
owsiane, mąka & zboża Bez plas kowych opakowań, gumek Włącznie z kośćmi
i naklejek

i ościami

Plas kowe butelki, tubki & pokrywki

Szklane butelki & słoje

Opakowania

Napoje, mydło, środki czystości w butelkach,
kartonowe
Przezroczyste lub
nakrętki idą do śmietnika; twaróg, serek
Płatki śniadaniowe,
kolorowe, szklane
śmietankowy, dipy, margaryna, pojemniki po
opakowania po żywności detergenty, opakowania
jogurcie & pokrywki; maksymalna pojemność
po chusteczkach
& napojach
4 litry (1 galon)
higienicznych, itp.;
spłaszczone; wkładki idą
do śmieci

Tektura falista
Powiąż w paczki nie większe niż
90cm x 90cm x 30cm
(3 x 3 x 1 )

Magazyny & książki
Książki w twardej & miękkiej
oprawie

Gazety & ulotki/gazetki
promocyjne

Inne dozwolone produkty: włókno tekstylne, pióra, włosy ludzkie & zwierzęce,
rośliny doniczkowe, obcięte paznokcie, patyczki od lizaków, trociny & wystygły
popiół drzewny (w papierowych torbach), wykałaczki, papier z niszczarki, zużyte
papierowe ręczniki & zużyte chusteczki.

Pamiętaj: plas k, szkło, metal, styropian, naklejki i gumki są niedozwolone.
Wyłóż swój Zielony Pojemnik lub wiadro na
odpady papierowymi ręcznikami, gazetami,
kartonem, papierowymi torebkami, zużytymi
papierowymi torbami zakupowymi, lub
certyfikowanymi workami biodegradowalnymi
z logo Biodegradable Products Ins tute (BPI):

Papier rafinowany

Kartonowe opakowania
napojów

Metalowe
Papier komputerowy,
Opakowania Tetra Pak®,
Folia aluminiowa,
opakowania
kartonowe
opakowania
po
listowy,
koperty
aluminiowe tacki
do ciast & formy do (włącznie z plas kowymi sokach & zupach, opakowania po żywności &
napojach
okienkami), papierowe kartonowe z górą w kształcie
pieczenia
stożka takie jak opakowania
torby
po mleku & sokach

Pamiętaj: plas kowe worki, plas kowa folia i styropian są niedozwolone

Posprzątaj Po
Swoim Psie

Plas kkowe
sztućce,
słomki &
zakrętki od
butelek

Styropian

Pieluchy

Opakowania
Plas kowe torby, Papier prezentowy,
po chipsach,
woreczki & wkładki
papier do
opakowania
(z opakowań
pakowania,
& torebki po
wstążki & kokardy
po płatkach
ciastkach
śniadaniowych)

Access Halton
ĂĚǌǁŽŷ

Opakowania Artykuły użytku
domowego
plas kowe,
(Wąż ogrodowy, Nieczystości
folia
filtr do pieca)
bąbelkowa &
zwierzęce
spożywcza

HaltonRecycles
PW-13031

mieci

Folia aluminiowa

