NOWY SYSTEM
SEGREGACJI ODPADÓW

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
W BIAŁYMSTOKU

INFOLINIA:

85 741 79 83
www.odpady.bialystok.pl

POZOSTAŁE ODPADY
PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Odpady zielone i wielkogabarytowe, opony, elektroodpady,
chemikalia, itp. oddasz nieodpłatnie w PSZOK-ach
w Hryniewiczach k. Białegostoku lub na ul. 42 Pułku Piechoty 48
w Białymstoku.
Odpady remontowo-budowlane nieodpłatnie przyjmuje PSZOK
w Hryniewiczach.

„PRZETERMINOWANE LEKI PRZYNIEŚ DO APTEKI”
- wykaz lokalizacji aptek na stronie www.odpady.bialystok.pl
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
RODZAJ ODPADU

zabudowa
jednorodzinna

zabudowa
wielorodzinna

ZMIESZANE

1 raz
na dwa tygodnie

2 razy
w tygodniu

PAPIER

1 raz
na dwa tygodnie

2 razy
w tygodniu

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

1 raz
na dwa tygodnie

2 razy
w tygodniu

SZKŁO

1 raz
w miesiącu

2 razy
w miesiącu

marzec-listopad
1 raz na
dwa tygodnie

marzec-listopad
1 raz w tygodniu

grudzień-luty
1 raz w miesiącu

grudzień-luty
1 raz w miesiącu

ZIELONE

BIO

październik-kwiecień
1 raz na
2 razy
dwa tygodnie
w tygodniu
maj-wrzesień
1 raz na tydzień

WIELKOGABARYTOWE

1 raz
na kwartał

POPIÓŁ I ŻUŻEL
Z PALENISK
DOMOWYCH

październik-kwiecień
1 raz
brak odbioru
w miesiącu

1 raz
w miesiącu

BIO
Wrzucamy:
odpadki warzywne i owocowe, resztki żywności
pochodzenia roślinnego
Nie wrzucamy:
resztek pochodzenia zwierzęcego, kości i odchodów
zwierząt, oleju jadalnego

PAPIER
Wrzucamy:
papier i tekturę, gazety, czasopisma i ulotki,
zeszyty, papier biurowy (niezabrudzone, niefoliowane)
Nie wrzucamy:
odpadów higienicznych, np. ręczników papierowych
i zużytych chusteczek, kartonów po mleku i napojach,
papieru lakierowanego i powleczonego folią,
zanieczyszczonego papieru, papierowych worków
po nawozach i materiałach budowlanych

SZKŁO
Wrzucamy:
butelki po napojach i żywności, słoiki,
szklane opakowania po kosmetykach
Nie wrzucamy:
ceramiki, doniczek, porcelany, szkła okularowego
i żaroodpornego, zniczy z zawartością, żarówek,
świetlówek i reflektorów, opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach i olejach, luster i szyb

ODPADY ZIELONE
Wrzucamy:
gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę,
liście, kwiaty, trociny i korę drzew, chwasty
Nie wrzucamy:
ziemi, kamieni, korzeni, popiołu, drewna impregnowanego,
płyt wiórowych i pilśniowych

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Wrzucamy:
butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki
od słoików, plastikowe opakowania, torebki,
worki foliowe, kartony po mleku/sokach,
puszki po żywności i napojach, folię aluminiową,
opakowania po środkach czystości i kosmetykach
Nie wrzucamy:
opakowań po lekach, zużytych baterii i akumulatorów,
opakowań po farbach, lakierach i olejach,
plastikowych zabawek, części samochodowych,
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

ZMIESZANE
Wrzucamy śmieci nienadające się do ponownego
wykorzystania:
resztki żywności pochodzenia zwierzęcego, artykuły higieniczne
(pieluchy, wkładki, zużyte ręczniki i chusteczki), zużytą/zniszczoną
odzież, żaroodporne szkło, ceramikę, opakowania z zawartością
Nie wrzucamy:
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu
elektronicznego i AGD, zużytych baterii i akumulatorów,
żarówek i świetlówek, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon

MNIEJSZE ELEKTROODPADY
(SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)
Telefony komórkowe, komputery i podzespoły, narzędzia
elektryczne, drobny sprzęt RTV i AGD, itp. można wrzucać do
kontenerów na elektrośmieci rozstawionych na terenie
Białegostoku (lokalizacje dostępne na www.odpady.bialystok.pl).

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Meble, dywany, duży sprzęt RTV i AGD (m.in.: pralki,
lodówki, telewizory) są odbierane zgodnie
z harmonogramem odbioru odpadów wielkogabarytowych.

POPIÓŁ I ŻUŻEL Z PALENISK DOMOWYCH

