
SEGREGACJA ODPADÓW

BIOMETALPAPIERPLASTIKSZKŁO INNE

WRZUCAMY:
szkło kolorowe: butelki i słoiki szklane 
po napojach i żywności, kolorowe 
butelki po napojach alkoholowych, 
kolorowe szklane opakowania po 
kosmetykach. Pamiętajmy, by przed 
wrzuceniem do pojemnika nie tłuc 
szklanych opakowań. Butelki i słoiki 
należy wrzucać do pojemnika puste 
i czyste, bez zakrętek, zacisków, 
gumowych uszczelek.

szkła stołowego, porcelany, fajansu, 
ceramiki, szkła żaroodpornego, luster, 
szkła okiennego, witraży, żarówek, 
lamp neonowych, fluorescencyjnych 
i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, 
doniczek, szkła okularowego, 
ekranów i lamp telewizyjnych, szyb 
samochodowych.

WRZUCAMY: 
metale (opakowania powinny 
być czyste i przed wrzuceniem 
zgniecione): puszki po napojach, 
puszki po konserwach, drobny 
złom żelazny, metale kolorowe,
kapsle.

opakowań po areozolach, 
puszek po farbach, baterii

WRZUCAMY:
drobne gałęzie, drewno, 
liście, skoszoną trawę, 
resztki żywności, obierki, 
fusy, trociny, skorupki jaj
kwiaty balkonowe i ogrodowe,
choinkę bożonarodzeniową.

odpadów pochodzenia 
zwierzęcego, drzew 
i krzewów.

WRZUCAMY: 
tu powinny trafiać 
wszelkie odpady, których 
nie można umieścić 
w pojemnikach 
do segregacji

zużytego sprzętu 
elektrycznego 
i elektronicznego baterii, 
akumulatorów leków, 
termometrów rtęciowych, 
chemikaliów zużytych opon 
odpadów zielonych odpadów 
rozbiórkowych i budowlanych 
odpadów ze szkła, tworzyw 
sztucznych, metali, opakowań 
wielomateriałowych 
i papieru.

WRZUCAMY:
papier po usunięciu zszywek i innych 
metalowych lub plastikowych 
elementów: gazety, czasopisma, 
katalogi i prospekty, papier szkolny 
i biurowy, książki w miękkich 
okładkach lub z usuniętymi 
twardymi okładkami, torebki 
papierowe, papier pakowy, pudełka 
kartonowe i tekturowe, tekturę.

zabrudzonego i tłustego papieru, 
papieru z folią, papieru termicznego 
i faksowego, kartonów po mleku, 
sokach i innych napojach, papieru 
przebitkowego (rachunki, faktury), 
pieluch jednorazowych, podpasek 
i innych artykułów higienicznych, 
worków po cemencie i innych 
materiałach budowlanych, tapet.

NIE WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

WRZUCAMY:
tworzywa sztuczne (opakowania 
powinny być czyste i przed 
wrzuceniem zgniecione): plastikowe 
butelki po napojach, kartony po 
napojach, mleku, plastikowe butelki 
po płynach do mycia naczyń, 
mydłach, żelach, szamponach, itp., 
plastikowe zakrętki, plastikowe 
butelki po olejach spożywczych, 
plastikowe torebki, worki, 
reklamówki i inne plastikowe 
opakowania.

butelek i pojemników z zawartością, 
butelek i pojemników po olejach 
(chłodniczych, silnikowych), 
opakowań po lekach, butelek 
po płynach chłodniczych, zabawek, 
sprzętu AGD, styropianu.

NIE WRZUCAMY: Hierarchia 
postępowania 
z odpadami

unieszko-
dliwianie

inne metody odzysku

recykling

przygotowanie do ponownego użycia

unikanie powstawania śmieci


