Nowe zasady segregacji od 1 stycznia 2019 r.
w Gminie Nowy Targ
kolor niebieski – oznakowane napisem PAPIER - papier, tektura i opakowania z tych frakcji
Odpady gromadzone w pojemnikach i workach winny być czyste i pozbawione elementów metalowych oraz
zgniecione.
Opakowania z papieru lub tektury, gazety, czasopisma i czasopisma ilustrowane, kartony, katalogi, prospekty, foldery,
papier szkolny i biurowy, książki, zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.
Do pojemników i worków nie wolno wrzucać: zabrudzonego i tłustego papieru, papieru z folią, papieru termicznego
i faxowego, kartonów po mleku i napojach, opakowań Tetra Pak, opakowań wielomateriałowych, papieru przebitkowego
(rachunki, faktury), pieluch jednorazowych, podpasek, artykułów i papierów higienicznych, tapet, worków po nawozach
sztucznych, po cemencie i innych materiałach budowlanych.
kolor żółty – oznakowane napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - plastik, metal i opakowania z tych frakcji
oraz opakowania wielomateriałowe
Odpady gromadzone w pojemnikach i workach winny być opróżnione i zgniecione.
Opakowania wielomateriałowe typu Tetra Pak (kartony po mleku i napojach), butelki plastikowe, butelki po olejach
spożywczych, opakowania po chemii gospodarczej, po kosmetykach, po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki,
plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, styropianowe
opakowania po żywności, styropian opakowaniowy np. ze sprzętu AGD, plastikowe doniczki i wiadra, puszki po napojach,
sokach, konserwach, złom żelazny i metale kolorowe, kapsle i zakrętki, folię aluminiową.
Do pojemników i worków, o których mowa powyżej nie wolno wrzucać: butelek i pojemników po olejach chłodniczych,
silnikowych, opakowań po lekach, strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, odpadów budowlanych i
rozbiórkowych, styropianu budowlanego, sprzętu AGD i sprzętu elektronicznego, opakowań po aerozolach, puszek po
farbach, baterii.
kolor zielony – oznakowane napisem SZKŁO - szkło i opakowania ze szkła
Zaleca się wrzucanie opakowań szklanych w całości.
Butelki po napojach, alkoholu, słoiki po żywności, szklane opakowania po kosmetykach. Opakowania szklane winny być
opróżnione z zawartości.
Do pojemników i worków, o których mowa powyżej nie wolno wrzucać: szkła stołowego, żaroodpornego, szkła
kryształowego, fajansu, porcelany i ceramiki, luster, witraży, szkła okiennego, żarówek, lamp neonowych,
fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, doniczek, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb
samochodowych i zbrojonych, termometrów i strzykawek.
kolor brązowy – oznakowane napisem BIO - odpady biodegradowalne, tj. zielone i kuchenne
Zaleca się wrzucanie odpadów bez dodatkowych opakowań lub w opakowaniach biodegradowalnych.
Rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i korę drzew, popiół z drewna, owoce,
warzywa, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty itp.
Do pojemników i worków, o których mowa powyżej nie wolno wrzucać: kości zwierząt, mięsa i padliny zwierząt, oleju
jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego,
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
kolor czerwony – oznakowane napisem ODPADY NIEBEZPIECZNE – odpady niebezpieczne
Chemikalia, w tym rozpuszczalniki, tusze, tonery do drukarek, barwniki, pigmenty, farby, lakiery, lakiery do paznokci, i
zmywacze do paznokci, pokosty, zamknięte opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczonych jak np. oleje silnikowe, środki ochrony roślin, aerozole, zapalniczki, baterie, akumulatory inne niż
przemysłowe i samochodowe, żarówki oraz puste opakowania po substancjach niebezpiecznych.
kolor popielaty (szary) – oznakowane napisem POPIÓŁ - popiół i żużel
kolor czarny – oznakowane napisem ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE/ ODPADY POZOSTAŁE PO
SEGREGACJI - pozostałości z segregacji, odpady zmieszane
Worki z odkurzacza, sznurki i wstążki, kobiece artykuły higieniczne, zużyta wata, waciki, lustra, szkło zbrojone, kieliszki,
kryształy, niedopałki papierosów itp. ręczniki papierowe, papier toaletowy, serwetki,
pieluchy jednorazowe, pieluchomajtki jednorazowe, zabrudzone, zatłuszczone folie, papiery inne zabrudzone odpady,
tworzywa sztuczne z zawartością.
Odpady wielkogabarytowe
Wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnik na pozostałe
śmieci np.: meble, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, umywalki, muszle klozetowe,
opony samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz inne odpady problematyczne nie mieszczące się w
czerwonym worku.

