Kielce, dn. 20.02.2018 r.

Politechnika Świętokrzyska
Dział Inwentaryzacji i Gospodarki Odpadami
tel. (41) 34-24-573

INSTRUKCJA
segregacji odpadów komunalnych
SZKŁO
(pojemnik/worek zielony)
Co wrzucać?
 szklane butelki i słoiki po napojach
i żywności, w tym po olejach roślinnych
 szklane opakowania po lekach,
kosmetykach i środkach czystości, itp.
– o ile nie są wykonane z trwale
połączonych kilku różnych materiałów
 szklane znicze bez wkładów

Czego nie wrzucać!
× szyb okiennych i samochodowych
× szkła zbrojonego, żaroodpornego
i kryształowego
× luster, witraży, okularów
× ceramiki (fajans, porcelana, arco, doniczki,
miski, talerze, itp.)
× świetlówek, żarówek, reflektorów,
kineskopów i monitorów, itp.
× opakowań po chemikaliach, środkach
ochrony roślin, olejach silnikowych,
smarach, itp.
× pojemników po farbach, lakierach, klejach,
rozpuszczalnikach, itp.
× szkła laboratoryjnego i termometrów
× innych odpadów

U W A G A !!!
Nie tłuc szkła przed wrzuceniem!
Wrzucać tylko puste opakowania, bez zakrętek!
TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, METALE
(pojemnik/worek żółty)
Co wrzucać?
 plastikowe butelki i nakrętki po napojach
 plastikowe opakowania po produktach
spożywczych (jogurtach, margarynach, itp.)
 plastikowe opakowania po lekach,
kosmetykach i środkach czystości (paście
do zębów, szamponach, płynach do mycia,
prania, itp.)
 plastikowe torby, reklamówki, worki i folie
 opakowania wielomateriałowe (po sokach,
napojach, mleku, itp.)
 puszki po produktach spożywczych
(napojach, konserwach, itp.)
 drobny złom metali żelaznych i kolorowych
 kapsle, zakrętki

Czego nie wrzucać!
× opakowań po chemikaliach, środkach
ochrony roślin, olejach silnikowych,
smarach, itp.
× pojemników po farbach, lakierach, klejach,
rozpuszczalnikach, itp.
× sprzętu elektrycznego i elektronicznego
× baterii i akumulatorów
× styropianu i tworzyw piankowych
× gumy
× pojemników po aerozolach
× pojemników po tonerach/atramentach
× igieł i strzykawek
× innych odpadów

 folię aluminiową
U W A G A !!!
Zgniatać opakowania przed wrzuceniem!
Wrzucać tylko puste i odkręcone opakowania!

PAPIER
(pojemnik/worek niebieski)
Co wrzucać?






książki, gazety i czasopisma
katalogi, prospekty i ulotki
papier biurowy, zeszyty
papier pakowy, worki i torebki
opakowania kartonowe i tekturowe
pozbawione innych materiałów
 tekturę, także falistą
 ścinki z niszczenia dokumentów, itp.

Czego nie wrzucać!
× dokumentów i materiałów wymagających
zniszczenia,
× papieru zatłuszczonego lub bardzo
zabrudzonego
× papieru termicznego (paragony, faksy),
× papieru z folią lub samokopiującego
× opakowań wielomateriałowych,
× tapet i kalki
× papierowych artykułów higienicznych
(chusteczki, ręczniki, papier toaletowy,
pieluchy, podpaski, itp.)
× zużytych naczyń jednorazowych
× papierowych worków po na nawozach
i materiałach budowlanych
× innych odpadów

U W A G A !!!
Zgniatać opakowania przed wrzuceniem, a duże zostawiać obok pojemnika!
Dokumenty do zniszczenia przekazywać do Magazynu Makulatury
Budynek S-2 (wejście od Bazy Transportu) ul. Studencka, tel. (41) 34-24-250!
POZOSTAŁE ODPADY KOMUNALNE
(pojemnik/worek czarny lub inny niż zielony, żółty, czy niebieski)
Co wrzucać?
 opakowania z resztkami żywności
 resztki żywności
 odpady higieniczne (chusteczki, ręczniki,
papier toaletowy, pieluchy, podpaski, itp.)
 odzież i tekstylia
 lustra, szkło okienne i laboratoryjne
 ceramikę
 zabrudzone papier i folię
 papier termiczny, z folią lub samokopiujący
 opakowania po aerozolach
 styropian i tworzywa piankowe
 zużyte naczynia jednorazowe
 tapety, kalki
 inne pozostałości po segregacji

Czego nie wrzucać!
× odpadów podlegających segregacji
× odpadów płynnych
× świetlówek, żarówek, reflektorów,
kineskopów i monitorów, itp.
× opakowań po chemikaliach, środkach
ochrony roślin, olejach silnikowych,
smarach, itp.
× pojemników po farbach, lakierach, klejach,
rozpuszczalnikach, itp.
× sprzętu elektrycznego i elektronicznego
× baterii i akumulatorów
× chemikaliów i innych odpadów
niebezpiecznych
× leków
× odpadów budowlanych, ziemi i kamieni
× pojemników po tonerach/atramentach
× odpadów roślinnych

1. Zasady gospodarowania innymi rodzajami odpadów określa Instrukcja gospodarki odpadami
w Politechnice Świętokrzyskiej (Zarządzenie Nr 28/13 Kanclerza z dnia 1 lipca 2013 r.).
2. Niewywiązywanie się z obowiązku segregacji może skutkować dla Uczelni sankcjami finansowymi!

