MIŠRIOS atliekos

PRIMENA, KAIP ATSAKINGAI
TVARKYTI ATLIEKAS

Į mišrių atliekų konteinerį

Į mišrių atliekų konteinerį

MESTI:

NEMESTI:

Nerūšiuotas buitines atliekas

Statybos ir griovimo atliekų

Atliekas, dėl kurių rūšiavimo

Baldų

abejojate

Buitinės technikos
Padangų

Daugiau informacijos:
www.uratc.lt, www.anykom.lt, www.gamtosateitis.lt

Išrūšiuotų popieriaus, stiklo,
plastiko atliekų

STIKLAS

Elektronikos atliekų
Elektros lempučių

Į stiklo atliekų konteinerį

Į stiklo atliekų konteinerį

MESTI:

NEMESTI:

Tepalų, lakų, dažų, skiediklių
Buitinės chemijos produktų
Akumuliatorių, baterijų

Stiklinius butelius

Lango stiklų

Stiklainius

Keramikos

Stiklinius indus

Veidrodžių

Stiklo šukes

Elektros lempučių

Net jei Jūsų atliekų maišelyje daugiau kaip 50 proc. atliekų sudaro rūšiuojamos

Automobilių lango stiklų

atliekos, jos vistiek laikomos nerūšiuotomis.

Vaistų
SVARBU:
Tiksliai nežinant, kur mesti smulkias buitines atliekas, jas geriau mesti į mišrių
atliekų konteinerį.

Vaistų buteliukų
Porceliano

POPIERIUS

Krištolo
SVARBU:
Metalinis dangtelis nuo stiklainių turi būti metamas į plastiko konteinerį.

Į popieriaus atliekų

Į popieriaus atliekų

Nuo stiklo taros popierinių etikečių pašalinti nebūtina.

konteinerį MESTI:

konteinerį NEMESTI:

Visos atliekos, kurias metate į rūšiavimo konteinerius, turi būti švarūs.

Popierinę ir kartoninę pakuotę

Panaudotų tapetų

Laikraščius, žurnalus, knygas

Picos dėžių

Reklamines skrajutes, atvirukus,

Vienkartinių servetėlių, nosinių

sąsiuvinius

Riebalais ar tepalais sutepto

Į plastiko atliekų konteinerį

Spausdinimo popierių

popieriaus

NEMESTI:

Pakavimo popierių

Laminuoto popieriaus

Kartonines dėžutes

Kalkinio popieriaus

PLASTIKAS
Į plastiko atliekų konteinerį
MESTI:
Plastikinius gėrimų butelius

Aerozolio balionėlių

Plastikinius maišelius, plėvelę ir

Vaistų pakuočių

maisto pakuotes

Dantų šepetėlių

Plastikinius indus

Skutimosi peliukų

Išmetant popierių sąvaržėlių išimti nebūtina.

Indelius nuo padažų, majonezo,

Indelių nuo dažų, tepalo, aušinimo

Visos atliekos, kurias metate į rūšiavimo konteinerius, turi būti švarios.

jogurto ir pan.

skysčio

Indelius nuo ploviklių, šampūnų ir

Riebalais užterštos pakuotės

pan.

Pavojingų atliekų pakuočių

Metalines gėrimų ir konservų

Elektronikos atliekų

Sauskelnių
SVARBU:
Prieš išmetant popierines ir kartonines pakuotes jas rekomenduojame išlankstyti.

PASENĘ VAISTAI

skardines

Nebenaudojamus ar pasibaigusio galiojimo vaistus pristatykite į artimiausią

Metalinius dangtelius

vaistinę

Tetrapakus

naikinamus vaistus ir pasirūpinti, kad tokie vaistai būtų tinkamai sunaikinti,

–

vaistinės

yra

įpareigotos

nemokamai

priimti

iš

gyventojų

nesukeliant pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

SVARBU:
Išmetant pakuotes iš jų turi būti išpilti skysčiai.
Visos atliekos, kurias metate į rūšiavimo konteinerius, turi būti švarios.

STAMBIAGABARITĖS atliekos
ŽALIOSIOS IR MAISTO

Į

Anykščių

raj.

veikiančią

stambiagabaričių

atliekų

priėmimo

ir

laikino

saugojimo aikštelę (Vairuotojų g. 18) vežkite didelių gabaritų atliekas: senus

atliekos

baldus

(kėdes,

lovas,

spintas,

stalus,

komodas

ir

kt.),

langus,

duris,

dviračius, kilimus, radiatorius, automobilines kėdutes, naudotas automobilių

Į žaliųjų ir maisto atliekų

Į žaliųjų ir maisto atliekų

padangas, vežimėlius, talpas ir kitas buityje susidarančias didelių matmenų

konteinerį MESTI:

konteinerį NEMESTI:

atliekas.

Vaisių ir daržovių likučius

Baldinės medienos atliekų

Arbatos ir kavos tirščius

Kambarinių augalų vazonų

Kiaušinių lukštus

Kalėdinių eglučių

Naudotus popierinius

Pelenų

Prieš

vežant

atliekas

į

aikštelę

rekomenduojame

susisiekti

su

aikštelės

darbuotojais tel. 8 696 79996.

ELEKTRONINĖ įranga

rankšluosčius, servetėles,
puodelius

Elektros

Žaliąsias sodo ir daržo

reikalingas elektros tinklas, baterijos arba elektromagnetiniai laukai. Tai ir

atliekas

skalbyklės, šaldytuvai, televizoriai bei monitoriai, įvairi kompiuterių technika,

Susmulkintas medžių šakas

garso įranga bei kitos smulkmenos, kaip skrudintuvai, lygintuvai, žaislai,

Kambarinius augalus ir jų

šviestuvai, žibintuvėliai ir kt.

dalis

Elektronines

ir

elektronine

atliekas

įranga

galima

laikytini

atiduoti

visi

prietaisai,

savivaldybių

kuriems

stabiagabaričių

veikti

atliekų

surinkimo aikštelėse bei specialiose elektroninės įrangos atliekų surinkimo

SVARBU:
Neturint galimybės žaliųjų atliekų šalinti specialiuose konteineriuose, šias atliekas

vietose arba užsakius jų išvežimą tiesiai iš namų ar biurų. Jų negalima

galite

išmesti

nemokamai

aikštelėje

atiduoti

(Šeimyniškių

k.).

Anykščių
Prieš

biologiškai

vežant

skaidžių

atliekas

į

atliekų

aikštelę,

kompostavimo

rekomenduojame

susisiekti su aikštelės darbuotojais tel. 8 650 8412.
Turint galimybių, žaliąsias ir maisto atliekas rekomenduojame kompostuoti.

į

komunalinių

atliekų

konteinerius

kartu

su

kitomis

atliekomis,

gabenti į metalo supirktuves arba – dar blogiau – palikti gatvėse ir pakelėse,
taip kenkiant aplinkai bei savo sveikatai.

