PAPIER (pojemnik/worek niebieski)
WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

opakowania z papieru, karton,
tekturę (także falistą);
gazety i czasopisma;
katalogi, ulotki, prospekty;
papier szkolny i biurowy;
zadrukowane kartki; książki i zeszyty;
torebki i worki papierowe;
papier pakowy.

papieru mocno zabrudzonego
lub zatłuszczonego;
papieru lakierowanego i powleczonego
folią; kartonów po mleku i napojach;
jednorazowych pieluch;
ręczników papierowych i zużytych
chusteczek higienicznych;
papierowych worków po nawozach,
cemencie i innych materiałach
budowlanych;
opakowań po papierosach.

SZKŁO (pojemnik/worek zielony)
WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

opakowania ze szkła białego
i kolorowego np. butelki po sokach,
mleku, napojach, winie, piwie,
alkoholu (bez nakrętek);
słoiki po dżemach, pokarmach dla
dzieci, kawie, herbacie (bez nakrętek);
szklane opakowania po kosmetykach.

szkła zbrojonego i żaroodpornego;
szyb okiennych; szkła nietłukącego
typu: Duralex, Arcoroc;
zniczy z zawartością wosku; luster,
fajansu, porcelany, doniczek, ceramiki,
płytek glazury i terakoty;
żarówek, świetlówek, kineskopów,
termometrów, lamp neonowych itd.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (pojemnik/worek żółty)
WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

butelki po napojach
(zgniecione i bez nakrętek);
opakowania np. po jogurtach, serkach;
kartony po mleku i sokach;
opakowania po środkach czystości
(np. proszkach do prania),
kosmetykach (np. szamponach);
art. gosp. domowego (np. miski,
wiadra); plastikowe torby, worki,
reklamówki, folie aluminiowe;
aluminiowe puszki po napojach,
konserwach i sokach; metale kolorowe;
kapsle, zakrętki od słoików.

butelek i pojemników z zawartością;
opakowań po oleju;
puszek i opakowań po farbach,
lakierach, smarach, aerozolach;
foliowych opakowań (np. po mleku,
mrożonkach, śmietanie);
jednorazowych pieluch;
opakowań po lekach i zużytych
artykułach medycznych;
opakowań po olejach silnikowych;
zużytych baterii i akumulatorów;
zużytego sprzętu
elektronicznego i AGD.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (pojemnik/worek brązowy)
WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

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

kości zwierząt; odchodów zwierząt;
popiołu z węgla kamiennego;
leków; płyt wiórowych i MDF;
ziemi i kamieni;
jednorazowych pieluch.

PUNKTY GROMADZENIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (PGON)
W PGON można zostawić następujące rodzaje
odpadów niebezpiecznych:
 stare farby, kleje oraz opakowania po nich;
 odczynniki fotograficzne, inne trujące
środki chemiczne;
 pestycydy, herbicydy itp.
oraz opakowania po nich;
 baterie różnego rodzaju, akumulatory;
 świetlówki i inne odpady zawierające rtęć;
 drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny
(np. komputery, monitory, telefony);
 tonery oraz wkłady do drukarek;
 zużyte oleje silnikowe.
PGON w Elblągu:
1. Myjnia Samochodowa Hydropress
ul. Grunwaldzka 28
2. Centrum Handlowe El. Leclerc, ul. Żeromskiego 2
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakrzewo,
ul. Płk. Dąbka 235 (Baza remontowa)
4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zrzeszeni,
ul. Chełmońskiego 8
5. Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o., ul. Szańcowa 1
6. Zakład Utylizacji Odpadów, ul. Mazurska 42

PGON w sąsiednich Gminach:
1. Nowakowo (przy Orliku)
2. Gronowo Górne (przy Orliku)
3. Gronowo Elbląskie ul. łączności 3 (przy Urzędzie
Gminy)
4. Tolkmicko ul. Sportowa 1 (teren bazy MPO)
5. Markusy 657/1 (teren Gminnego Zakładu
Komunalnego)

PRZETERMINOWANE LEKI
Przeterminowane leki oraz opakowania po lekach mieszkańcy mogą zostawić
w większości aptek na terenie Elbląga oraz w niektórych elbląskich
przychodniach.
Wykaz punkty zbiórki przeterminowanych leków:
http://gok.elblag.eu/s/12/punkty-zbiorki-przeterminowanych-lekow

ZUŻYTE BATERIE
Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w większości placówek oświatowych
w Elblągu oraz w gminach należących do rejonu
(Milejewo, Tolkmicko, Gronowo Elbląskie, Markusy, Elbląg).
Dodatkowo baterie można zostawić w wybranych
punktach handlowo-usługowych oraz marketach.
Wykaz punktów zbiórki zużytych baterii:
http://gok.elblag.eu/s/20/zuzyte-baterie

