
SZKŁO (worki lub pojemniki) 

  

 nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika 

 wrzucaj czyste opakowania wolne od zanieczyszczeń metalami 

 dokładne mycie szkła z resztek żywności nie jest konieczne, to samo dotyczy etykiet 

  

Wrzucamy   Nie wyrzucamy 

 butelki szklane i opakowania po 

napojach i żywności 

 słoiki (bez nakrętek, zacisków, 

gumowych uszczelek 

 butelki po napojach alkoholowych 

   porcelany i ceramiki, szkła stołowego, 

reflektorów, izolatorów 

 żarówek, lamp neonowych, 

fluorescencyjnych, rtęciowych 

 fajansu 

 szkła żaroodpornego, okularowego, szyb 

samochodowych 

 doniczek, luster 

 ekranów lamp telewizyjnych 

 szklanych opakowań farmaceutycznych, 

chemicznych z pozostałościami 

zawartości 

 szkła budowlanego (szyb okiennych i 

szkła zbrojonego 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

PAPIER (worki lub pojemniki) 

 usuń zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania 

 złóż na płasko pudła, pudełka oraz kartony 

 bardzo ważne jest, żeby papier nie był mokry – wilgotność to istotny parametr jego jakość 

  

Wrzucamy   Nie wyrzucamy 

 gazety, czasopisma 

 książki, zeszyty 

 katalogi, prospekty 

 papierowe torby i worki 

 kartony i tekturę oraz zrobione z nich 

opakowania 

 papier szkolny i biurowy 

   kartonów i tektury pokrytych folią aluminiową, 

np. opakowania typu tetra pak po mleku, 

napojach 

 tłustego i zabrudzonego papieru np. papierowych 

opakowań po maśle, margarynie, twarogu 

 kalki, papieru termicznego i faksowego 

 tapet 

 odpadów higienicznych, np. wacików, podpasek, 

pieluch 

 prospektów foliowanych i lakierowanych 

katalogów 

 



  

PLASTIK (worki lub pojemniki) 

  

 zgnieć butelki plastikowe,  
 zdejmij nakrętki i krążki z szyjek 

 nie wyrzucaj opakowań z zawartością 

 mycie nie jest konieczne, ważne jest aby były względnie czyste 

  

Wrzucamy   Nie wyrzucamy 

 puste, odkręcone i zgniecione butelki 

plastikowe po napojach, np. typu PET 

 puste butelki plastikowe po 

kosmetykach, środkach czystości i 

chemii gospodarczej 

 plastikowe opakowania po żywności, 

np. po jogurtach, serkach, kefirach, 

margarynach 

 plastikowe zakrętki 

 folię i torebki z tworzyw sztucznych 

 opakowania z papieru powlekanego 

 opakowania po słodyczach, ciastkach, 

owocach, mrożonkach 

   butelek i opakowań po olejach spożywczych 

i samochodowych, silnikowych, smarach 

 styropianu, gum, baterii 

 butelek z jakąkolwiek zawartością 

 opakowań po środkach owadobójczych 

i chwastobójczych 

 sprzętu AGD 

 tworzyw sztucznych pochodzenia 

medycznego 

 mokrych folii 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

METAL (worki lub pojemniki) 

  

 zgnieć aluminiowe puszki i opakowania 

 nie wyrzucaj opakowań z zawartością 

 mycie nie jest konieczne, ważne jest aby były względnie czyste 

  

Wyrzucamy   Nie wyrzucamy 

 puszki po konserwach, karmie dla 

zwierząt 

 drobny złom żelazny oraz drobny 

złom metali kolorowych, np. zabawki 

 puszki po napojach 

   puszek po farbach 

 opakowań po aerozolach, lekach 

 sprzętu AGD 



  

  

ODPADKI ORGANICZNE (worki lub pojemniki brązowe, 

kompostownik) 

  

 kompostuj odpadki organiczne 

 kompost to najtańszy materiał do użyźniania gleby 

 posługiwanie się nim jest bezpieczne – nie ma obawy zatrucia środowiska 

 

Wyrzucamy 

  

Nie wyrzucamy 

 odpady kuchenne (stałe) 

 skorupki jaj 

 odpadki z ryb, mięsa i drobne kości 

 skorupki orzechów 

 resztki owoców i warzyw 

 zepsutą żywność 

 popiół drzewny 

Oddzielnie 

   skórek,  resztek owoców z naklejkami 

 spinaczy od saszetek herbaty 

 resztek jedzenia w płynie 

 elementów szklanych 

 odpadów z tworzyw sztucznych 

 przedmiotów metalowych 

 papierosów i petów 

  

  

  

  

  

  

    

    

    

  kwiaty i pozostałości roślin 

 liście, trawę, Przycięte części drzew, krzewów 

 przycięte części drzew, krzewów 

 

  

Odpady selektywnie zbierane należy gromadzić w pojemnikach lub workach w następujący 

sposób: 

 papier i tektura 

 tworzywo sztuczne typu PET, opakowania wielomateriałowe, metal 

 szkło 

 odpady ulegające biodegradacji 

 odpady zielone 

 

 


