
Prawidłowa segregacja i sposób przygotowania do odbioru 

METALE  I TWORZYWA SZYUCZNE 

 

Jak przygotować do odbioru? 

 wkładamy do: 1)  worka w kolorze żółtym z opisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, opis musi być trwały i 

czytelny, można użyć flamastra wodoodpornego    2) pojemnika na odpady oznaczonego napisem : METALE I 

TWORZYWA SZTUCZNE, pojemnik musi być dostosowany do opróżniania mechanicznego przez śmieciarkę , do 

30 czerwca 2022 roku należy dostosować  pojemnik w odpowiednim – żółtym kolorze 

 

Co wrzucamy do worka / pojemnika a czego nie ? 

WRZUCAMY: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach i olejach spożywczych, occie,w całości 

plastikowe buteleczki po lekach,  nakrętki, plastikowe, opakowania po produktach spożywczych, opakowania po 

środkach czystości (np. mleczkach do czyszczenia,proszkach do prania, płynach do podłóg, płynach do szyb, płynach 

do wc), kosmetykach (np. szamponach, balsamach, olejkach itp.),  plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, 

aluminiowe puszki po napojach, puszki po konserwach, drobne  metale   kolorowe np.  zakrętki od słoików 

NIE WRZUCAMY: butelek i pojemników z zawartością,  styropianu i opakowań styropianowych, 

wielomateriałowych opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych ( listki po tabletkach, plastry, bandaże), 

opakowań po olejach samochodowych, butelek po aerozolach, wieczek aluminiowych, folii aluminiowej, naczyń 

jednorazowych,  części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i 

lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, zabrudzonych folii, odzieży, obuwia, parasoli, rur, paneli 

_______________________________________________________________________________________ 

PAPIER  

Jak przygotować do odbioru? 

wkładamy do: 1)  worka w kolorze niebieskim z opisem PAPIER, opis musi być trwały i czytelny, można użyć 

flamastra wodoodpornego    2) pojemnika na odpady oznaczonego napisem : PAPIER  pojemnik musi być 

dostosowany do opróżniania mechanicznego przez śmieciarkę , do 30 czerwca 2022 roku należy dostosować  

pojemnik w odpowiednim – niebieskim  kolorze 

 

Co wrzucamy do worka / pojemnika a czego nie ? 

 WRZUCAMY: opakowania z papieru (np. paczka po art. sypkich typu cukier, kartonik – opakowanie wierzchnie 

leków) , karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, 

zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe 

NIE WRZUCAMY: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i 

powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych 

worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych 

materiałów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań, 

obuwia 

___________________________________________________________________________________________ 

 



SZKŁO 

Jak przygotować do odbioru? 

 wkładamy do: 1)  worka w kolorze zielonym z opisem SZKŁO, opis musi być trwały i czytelny, można użyć 

flamastra wodoodpornego    2) pojemnika na odpady oznaczonego napisem : SZKŁO, pojemnik musi być 

dostosowany do opróżniania mechanicznego przez śmieciarkę , do 30 czerwca 2022 roku należy dostosować  

pojemnik w odpowiednim – zielonym kolorze 

Co wrzucamy do worka / pojemnika a czego nie ? 

WRZUCAMY: butelki i słoiki po napojach  i  żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach 

roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców) 

NIE WRZUCAMY: Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, Szkła okularowego, Szkła żaroodpornego, 

Zniczy z zawartością wosku, Żarówek i świetlówek, Reflektorów, Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach 

silnikowych, Luster, Szyb okiennych i zbrojonych, Monitorów i lamp telewizyjnych, Termometrów i strzykawek 

_________________________________________________________________________________________ 

BIO (odpady zielone i biodegradowalne)  

Jak przygotować do odbioru? 

wkładamy do: 1)  worka w kolorze brązowym  z opisem BIOODPADY, opis musi być trwały i czytelny, można użyć 

flamastra wodoodpornego    2) pojemnika na odpady oznaczonego napisem : BIOODPADY, pojemnik musi być 

dostosowany do opróżniania mechanicznego przez śmieciarkę , do 30 czerwca 2022 roku należy dostosować  

pojemnik w odpowiednim – brązowym  kolorze 

Co wrzucamy do worka / pojemnika a czego nie ? 

WRZUCAMY: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), drobne gałęzie drzew i krzewów, skoszoną 

trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego  

NIE WRZUCAMY: kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, 

drewna , impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w 

tym niebezpiecznych) 

_______________________________________________________________________________________________ 

ODPADY ZMIESZANE 

WRZUCAMY:  Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w   

procesie recyklingu między innymi: tacki styropianowe, popiół z kotłowni przydomowych, butelki po aerozolach, 

naczynia jednorazowe, odpady higieniczne, zmiotki, worki z odkurzacza wraz z zawartością, folie aluminiowe,  

brudny papier i folię, papier po maśle lub margarynie, porcelana, szyby okienne   

  

NIE WRZUCAMY: odpadów niebezpiecznych , remontowych,  wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV/AGD,  

żarówek , baterii, pojemników po tuszu do drukarek  

 

 

  


