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Wrzucamy:
~ gałęzie drzew i krzewów,
~ skoszoną trawę, liście, kwiaty,
~ trociny i korę drzew,
~ resztki jedzenia.
~ odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.),

ZIELONE

KUCHENNE
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Nie wrzucamy:
~ kości zwierząt,
~ odchodów zwierząt,
~ popiołu,
~ leków,
~ drewna impregnowanego,
~ płyt wiórowych i MOF,
~ ziemi i kamieni,
~ innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
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Przy segregacji bezwzględnie, trzeba ~amiętać .o odpadach niebezpiecznych,
do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte
świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także
zużyty sprzęt RTV i AGO (tzw. elektroodpady), zużyte igły, strzykawki. Te odpady można
oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Do PSZOK-u można
również oddać GRUZ, ODPADY WIELKOGABARYTOWE i OPONY. Odpady do PSZOK-u
należy dostarczać własnym transportem.
Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami należy najpierw zapobiegać
ich powstawaniu, a te już wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać
recyklingowi. Składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania.
Ograniczenie składowania odpadów na rzecz ich ponownego użycia i recyklingb
- to działania, które wpisują się w model gospodarki o obiegu zamkniętym - jednego
z elementów wspomagających realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Wszystko to, czego nie można odzyskać
w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów
niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika
z odpadami zmieszanymi.
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BIOM Sp. z 0.0. jest spółką międzygminną. Jej właśtrcielami jest Związek Komunalny
Biebrza oraz gminy: Miasto Augustów, Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka,
Płaska, Sztabin, Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne, Dąbrowa Białostocka, Janów,
Korycin, Nowy Dwór, Suchowola, Miasto Grajewo, Grajewo, Rajgród, Knyszyn.
Spółka prowadzi działalność w zakresie zbierania i zagospodarowania odpadów na
terenie w/w Gmin .
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. Wrzucamy:
~ popiół z palenisk domowych

Nie wrzucamy:
~ odpadów zielonych, liści ,trawy, odpadów biodegradowalnych

BIOM Sp. z 0.0.
Dolistowo Stare 1144, 19-124Jaświły
BIURO ZARZĄDU:
Zabiele 37,19-124 Jaświły
tel./fax. 85 716 1755
e-mail: sekretariat@biom-recykling.pl
Prezes Zarządu - Mirosław Bałakier

PORADNIK DLA MIESZKAŃCA

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z tworzyw, które możemy pono~nie wykorzystać. Posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem.
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Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy
surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem
jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charak
terem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Posegregowane stają
się wartościowymi surowcami. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie
wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane przez nas produkty, m.in.
kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.
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Od 1 lipca 2017 r. wejdą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które będą
obowiązywały na terenie calego kraju [1). Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje.
Odpady należy dzielić na następujące frakcje: Do pojemnika/worka niebieskiego trafi pa
pier, do zielonego szkło, zóheqo - metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego - od
pady ulegające biodegradacji, do bezbarwnego - popiół.

Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej.
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Wrzucamy:
~ 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 podpasek,
~ zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
~ ubrań.

Wrzucamy:
~ Butelki i słoiki po napojach i żywności
(w tym butelki po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych),
~ szklane opakowania po kosmetykach
(o ile 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.

Wrzucamy:
~ odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji
dobroczynnych,
• plastikowe opakowania po produktach spolywClych,
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku
i sokach),
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach do
prania), kosmetykaci'r(np. szamponach, paście do
zębów) itp.,
~ plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
~ aluminiowe puszki po napojach i sokach,
~ puszki po konserwach,
• folię aluminiową,
~ metale kolorowe,
~ kapsle, zakrętki od słoików,
• zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są
wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
~ butelek i pojemników z zawartością,
~ opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
~ opakowań po olejach silnikowych,
~ części samochodowych,
~ zużytych baterii i akumulatorów,
~ puszek i pojemników po farbach i lakierach,
~ zużytego sprzętu elektronicznego i AGO.
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