
 BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA S. A.

Zwróć uwagę na to, co trafia do toalety lub zlewu w Twoim domu. Promuj 
dobre nawyki wśród znajomych i sąsiadów. To proste. Nie zapychaj, pomyśl!

W toalecie spuszczaj tylko papier toaletowy. 

Nie 

Przedmioty, których nie wolno

1. Gruz, piasek, cement, kamienie, inne materiały budowlane
2. Włosy- zbijają się w kłębki, otaczają inne przedmioty tworząc zatory
3. Nici dentystyczne, patyczki higieniczne

spowodować zator; patyczki blokują rury, uszkadzają pompy
4. Nawilżane chusteczki 

nierozpuszczalny w wodzie, który pod jej wpływem zwiększa objętość; ”łapią” wszyst
dostaje się do kanalizacji tworząc ogromne zatory

5. Papierowe ręczniki i gazety oraz chusteczki higieniczne
6. Leki- mogą negatywnie wpływać na mikroorganizmy oczyszczające ścieki na oczyszczalni; 

zanieczyszczają wody gruntowe
7. Plastry, bandaże, płatki kosmetyczne,

zatykają kanalizację; igły dostają się do kanałów i stanowią zagrożenie dla pracowników oraz 
mogą uszkodzić pompy 

8. Odpadki kuchenne, obierki, resztki pokarmów
się znaleźć w pojemnikach na bioodpady

9. Tłuszcze i olej- pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach tworząc  „góry” tłuszczowe, 
zmniejszają średnicę utrudniając odpływ ścieków, łączą się z innymi śmieciami w efekcie 
powstaje nierozpuszczalna, trudna do usunięcia bryła

10. Prezerwatywy, torebki foliowe, rękawiczki gumowe i jednorazowe
blokują rury; wyrzucamy do kosza na śmieci

Więcej informacji na stronie Spółki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA S. A.

INFORMUJĄ: 

 

Zwróć uwagę na to, co trafia do toalety lub zlewu w Twoim domu. Promuj 
dobre nawyki wśród znajomych i sąsiadów. To proste. Nie zapychaj, pomyśl!

W toalecie spuszczaj tylko papier toaletowy. 

Nie traktuj sedesu jak kosza na śmieci! 

nie wolno wrzucać do toalety: 

Gruz, piasek, cement, kamienie, inne materiały budowlane 
zbijają się w kłębki, otaczają inne przedmioty tworząc zatory 

, patyczki higieniczne- podobnie jak włosy, tworząc kłębki mogą 
spowodować zator; patyczki blokują rury, uszkadzają pompy 

 (dla niemowląt, do demakijażu, odświeżające)
nierozpuszczalny w wodzie, który pod jej wpływem zwiększa objętość; ”łapią” wszyst
dostaje się do kanalizacji tworząc ogromne zatory 
Papierowe ręczniki i gazety oraz chusteczki higieniczne- tworzą zbitą masę zatykającą rury

mogą negatywnie wpływać na mikroorganizmy oczyszczające ścieki na oczyszczalni; 
runtowe 

płatki kosmetyczne, strzykawki, igły- włókna ze środków opatrunkowych 
zatykają kanalizację; igły dostają się do kanałów i stanowią zagrożenie dla pracowników oraz 

Odpadki kuchenne, obierki, resztki pokarmów- doskonała pożywka dla szczurów; powinny 
się znaleźć w pojemnikach na bioodpady 

pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach tworząc  „góry” tłuszczowe, 
zmniejszają średnicę utrudniając odpływ ścieków, łączą się z innymi śmieciami w efekcie 
powstaje nierozpuszczalna, trudna do usunięcia bryła 
Prezerwatywy, torebki foliowe, rękawiczki gumowe i jednorazowe
blokują rury; wyrzucamy do kosza na śmieci 

Więcej informacji na stronie Spółki: www.bwio.pl 

 

BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA S. A. 

Zwróć uwagę na to, co trafia do toalety lub zlewu w Twoim domu. Promuj 
dobre nawyki wśród znajomych i sąsiadów. To proste. Nie zapychaj, pomyśl! 

W toalecie spuszczaj tylko papier toaletowy.  

 

podobnie jak włosy, tworząc kłębki mogą 

(dla niemowląt, do demakijażu, odświeżające)- materiał 
nierozpuszczalny w wodzie, który pod jej wpływem zwiększa objętość; ”łapią” wszystko, co 

tworzą zbitą masę zatykającą rury 
mogą negatywnie wpływać na mikroorganizmy oczyszczające ścieki na oczyszczalni; 

włókna ze środków opatrunkowych 
zatykają kanalizację; igły dostają się do kanałów i stanowią zagrożenie dla pracowników oraz 

oskonała pożywka dla szczurów; powinny 

pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach tworząc  „góry” tłuszczowe, 
zmniejszają średnicę utrudniając odpływ ścieków, łączą się z innymi śmieciami w efekcie czego, 

Prezerwatywy, torebki foliowe, rękawiczki gumowe i jednorazowe- powodują zatory, 


