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JAK
POPRAWNIE 

SEGREGOWAĆ 
ODPADY?
WRZUCAMY:

 opakowania z papieru i tektury, 
 gazety i czasopisma, 
 ulotki, gazetki reklamowe, 
 książki, mapy, instrukcje,
 papier biurowy, szkolny, pakowy,
 zeszyty i notatki,
 zapisane kartki i listy,
 papierowe torby na zakupy, 
 papierowe opakowania 

po kosmetykach, lekach,
 rolki po papierze toaletowym, ręczniku 

kuchennym,
 puste papierowe opakowania, 
 kartony, duże opakowania z tektury, 
 tekturowe pudełka,
 czyste kubki papierowe, tacki 

tekturowe. 

WRZUCAMY:
TWORZYWA SZTUCZNE:

 puste, zgniecione butelki plastikowe po 
napojach (np. typu PET) – bez zakrętek,

 puste, plastikowe opakowania po kosmetykach, 
 puste, plastikowe opakowania po środkach 

czystości,
 plastikowe opakowania po żywności,
 puste kapsułki po kawie,
 koszyczki plastikowe po owocach, 
 jednorazowe sztućce, kubki, 
 puste, plastikowe opakowania po tabletkach, 

lekach, syropach, tubki po maści, 
 plastikowe nakrętki,
 foliowe reklamówki, torby, siatki, worki,
 małe zabawki plastikowe, 
 czyste opakowania styropianowe, 
 długopisy, mazaki, linijki, markery, 
 digipaki – plastikowe opakowania na CD lub 

DVD.

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE:
 opakowania wykonane co najmniej z dwóch 

różnych materiałów, których nie można 
rozdzielić,

 kartony po płynnej żywności (np. po soku, 
mleku), 

 torebki wyłożone folią aluminiową (np. po 
przyprawach, zupach).

PRZED WYRZUCENIEM:
• USUŃ ELEMENTY METALOWE 

I PLASTIKOWE 
(zszywki, klamerki) 

• OPRÓŻNIJ ZAWARTOŚĆ 
PAPIEROWYCH OPAKOWAŃ  

(np. z mąki, cukru) 

WAŻNE: Wyselekcjonowany papier 
nie może być zabrudzony, tłusty, 

ani powleczony folią.

PRZED WYRZUCENIEM:
• OPRÓŻNIJ ZAWARTOŚĆ 

I WYCZYŚĆ 
WAŻNE: ZGNIEĆ OPAKOWANIE 
– przed wyrzuceniem zgnieć 

opakowanie (plastikowe butelki 
typu PET, puszki aluminiowe) aby 

zmniejszyć objętość.

PRZED WYRZUCENIEM:
• OPRÓŻNIJ ZAWARTOŚĆ 

I WYCZYŚĆ 
– opakowania szklane przed wyrzuceniem 

należy oczyścić z zawartości. Nie trzeba ich 
jednak dokładnie myć.

• STARAJ SIĘ NIE TŁUC SZKŁA  
– to zagraża bezpieczeństwu pracowników 
odbierających szkło w workach, ponieważ 
worki często ulegają rozerwaniu/rozcięciu. 

WAŻNE: Do pojemnika/worka zielonego 
wrzucamy szkło niezależnie od jego 
koloru. Wrzucamy szkło bez kapsli, 

korków, nakrętek.

WRZUCAMY:
 szklane butelki po napojach,
 puste słoiki,
 szklane pojemniki po żywności,
 szklane opakowania po kosmetykach,
 flakoniki po perfumach, kremach,
 butelki po środkach czystości, 
 butelki szklane po lekach, syropach,
 szklane części zniczy.

METALE: 
 puszki po napojach, sokach,
 puszki z blachy stalowej po żywności, 

po konserwach,
 metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików, 
 agrafki, pinezki, spinacze, nożyczki, 
 puste, metalowe opakowania po kosmetykach, 
 papier lakierowany, foliowany, folia bąbelkowa,
 folia aluminiowa, celofan,
 foliowe opakowanie po cukierkach, 

czekoladzie, 
 wieczka z jogurtów,
 opakowania zbiorcze po zgrzewce 

napojów, po chipsach,
 blaszane, emaliowane 

naczynia kuchenne, 
 przyrządy kuchenne, 
 złom żelazny 

i metale kolorowe.

WRZUCAMY:
 POPIÓŁ I ŻUŻEL z kotłowni, pieca 

kuchennego, pieca centralnego 
ogrzewania, kominka, grilla,   

 sadzę, 
 popiół ze spalania węgla i drewna. 

WAŻNE:
• ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA 

DO POJEMNIKÓW/WORKÓW 
NALEŻY WRZUCAĆ

WYŁĄCZNIE
ZIMNY POPIÓŁ!

• NIE NALEŻY
MIESZAĆ POPIOŁU

Z INNYMI ODPADAMI

POJEMNIK/WOREK CZARNY

POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI

POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY

POJEMNIK/WOREK ZIELONY


