ZASADY SEGREGOWANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH

WOREK NIEBIESKI
NA PAPIER I TEKTURĘ

TU WRZUCAMY








gazety, czasopisma,
katalogi, prospekty
papier szkolny, biurowy
książki
torebki papierowe
tektura i kartony

TU NIE WRZUCAMY
 mokrego papieru i makulatury
 zabrudzonego i tłustego papieru
 papieru z folią, ręczników
papierowych
 papieru do pieczenia i faxowego,
kartonów po mleku i napojach
 papieru przebitkowego (rachunki,
faktury), papieru woskowego, pieluch
jednorazowych,
 artykułów papierów higienicznych
(np. chusteczki, papier toaletowy)
 worków po cemencie, klejach
budowlanych, zaprawach murarskich,
tapet, zdjęć
 odpadów higienicznych (podpasek,
pieluch jednorazowych, itp.)
PAMIETAJ !

USUŃ ZSZYWKI, METALOWE CZĘŚCI I PLASTIKOWE OPAKOWANIA

TU WRZUCAMY
 butelki po napojach
 butelki po środkach czystości
 butelki po środkach zmiękczających
tkaniny
 butelki po płynach do prania
 butelki po środkach do pielęgnacji
ciała
 puszki po żywności
 puszki po napojach
 puszki po karmie dla zwierząt
 inne elementy metalowe
 opakowania wielomateriałowe np.
kartony po sokach, mleku
 plastikowe opakowania po
produktach spożywczych (np.
jogurtach, margarynach)
 opakowania z papieru powlekanego
 opakowania po słodyczach, ciastkach,
owocach
 opakowania po mrożonkach
 małe opakowania ze styropianu itp.
 zakrętki i pokrywki z tworzyw
sztucznych

TU NIE WRZUCAMY
 brudnych tworzyw opakowań z
tworzyw z zawartością
 butelek i pojemników z zawartością,
tworzyw sztucznych piankowych
 butelek i pojemników po olejach
(spożywczych, chłodniczych,
silnikowych)
 opakowań po lekach, strzykawek,
szczoteczek do zębów, podpasek,
pampersów, styropianu, wkładów do
zniczy
 butelek po płynach chłodniczych
 pojemników po wyrobach
garmażeryjnych
 zabawek, styropianu, wykładzin
dywanowych, worków po nawozach
 sprzętu AGD
 puszek po farbach, lakierach, baterii,
jednorazowych naczyń i sztućców,
opakowań po środkach
chwastobójczych i owadobójczych,
opakowania po aerozolach

WOREK ZIELONY
NA SZKŁO

TU WRZUCAMY

TU NIE WRZUCAMY

 butelki po napojach
 szklane opakowania po żywności
 słoiki (bez nakrętek, zacisków,
gumowych uszczelek)
 szklane opakowania po kosmetykach













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

PAMIĘTAJ !
NIE TŁUCZ SZKŁA PRZED WRZUCENIEM DO POJEMNIKA
I WRZUCAJ CZYSTE OPAKOWANIA

POJEMNIK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
NA ODPADY ZMIESZANE LUB POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA

TU WRZUCAMY













TU NIE WRZUCAMY

worki z odkurzacza z zawartością
sznurki i wstążki
kobiece artykuły higieniczne
zużyta wata, waciki
lustra
szkło zbrojone
szkło płaskie, spodki
ceramika
popiół i żużel - zimny
niedopałki papierosów
zmiotki (śmieci)
pieluchy jednorazowe (tzw.
pampersy)

 Plastikowych opakowań po środkach
chwastobójczych i owadobójczych
 olejach silnikowych, smarach
 kineskopów
 termometrów
 świetlówek, zużytych żarówek
 zużytych akumulatorów, baterii
 lekarstw

PAMIĘTAJ !
NIE WRZUCAJ CIEPŁEGO/GORĄCEGO POPIOŁU DO POJEMNIKA

WOREK BRĄZOWY
NA BIODPADY

TU WRZUCAMY















TU NIE WRZUCAMY

skorupki jaj
odpadki z ryb
odpadki z mięsa i drobne kości
skorupki z orzechów
resztki owoców i warzyw
zepsuta żywność
filtry do kawy i herbaty z zawartością
kwiaty i pozostałości roślin
liście
trawa
przycięte części drzew i krzewów
ręczniki papierowe, chusteczki
serwetki
małe zwierzęce odchody z trocinami











kości zwierząt
oleju jadalnego
mięsa i padliny zwierząt
drewna
leków
piasku
kamieni
odchodów zwierząt
popiołów z systemów grzewczych
budynków
 papieru i kartonu

PAMIĘTAJ !
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI MOŻNA PODDAĆ
KOMPOSTOWANIU W PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKACH

