
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PAPIER  

do pojemnika/worka koloru niebieskiego wrzuca-

my: 

 gazety, czasopisma i katalogi, 
 książki, zeszyty i papier biurowy, 
 torebki papierowe i papier opakowaniowy, 
 kartonowe i tekturowe pudełka. 
 

Na co zwracamy uwagę?: 

papier musi byd suchy. 

Nie wrzucamy!: 

 papierów zatłuszczonych i brudnych, 
 papieru z folią, kopert bąbelkowych, papierków po cukierkach, 
 papieru termicznego i przebitkowego (używanego w faksach, 

paragonów), 
 opakowao po gipsie, cemencie, zaprawach budowlanych i mu-

rarskich, itp. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PLASTIK  

 do pojemnika/ worka koloru żółtego wrzucamy: 

 puste opakowania po: szamponach, żelach pod prysznic, odżyw-
kach, balsamach do ciała, tonikach, maseczkach, żelach do mycia 
twarzy, 

 opakowania po tzw. chemii  gospodarczej: płynach do mycia 
naczyo, podłóg itp. 

 doniczki plastikowe, konewki, plastikowe skrzyneczki, koszyczki, 
 worki foliowe - typu zrywka, folie bąbelkowe, koperty bąbelkowe, 

itp. 
 zgniecione butelki po napojach i płynach, 
 plastikowe zakrętki, 
 plastikowe torebki i reklamówki, koszyczki po owocach, 
 kartony po napojach, mleku, sokach i innych produktach spożyw-

czych, 
 puszki po piwie, napojach, konserwach i produktach spożywczych: 

kukurydzy, fasoli, itp. 
Na co zwracamy uwagę?: 

wszystkie odpady powinny byd bez zawartości – w miarę czyste,  

odpady zgniatamy przed wyrzuceniem. 

Nie wrzucamy!: 

 zabawek, sprzętu AGD i innego elektronicznego, 
 styropianu, 
 torebek po chipsach, kawie itp., 
 opakowao po jogurtach, śmietanie, maśle, margarynie, itp., 
 odpadów gabarytowych (np. plastikowych listew przypodłogo-

wych) 



 

 

 

 

SZKŁO 

- do pojemnika/ worka koloru zielonego wrzucamy: 
 szklane butelki po napojach i innych produktach spożywczych, 
 słoiki bez nakrętek, 
 szklane opakowania po kosmetykach, 
 szklanki i kieliszki (bez ozdób i szlifowania). 
 
 
Na co zwracamy uwagę?: 
wszystkie odpady powinny byd bez zawartości - w miarę czyste, 

nie tłuczemy szkła przed wrzuceniem do worka. 

 

Nie wrzucamy!: 

 szkła stołowego, porcelany i ceramiki, talerzy, kubków, dzbanków, 
flakonów, kryształów, naczyo z duraleksu,  

 doniczek ceramicznych, 
 szkła okiennego, luster, szyb samochodowych, 
 szkła żaroodpornego i okularowego, 
 wszelkich żarówek, lamp i neonówek, 
 szklanych opakowao po środkach chemicznych i lekach. 
 brudnych butelek i pojemników po olejach (spożywczych, silnikowych i 

środkach chemicznych), 
 
 

 

 



 

 

 

 

BIO  

do pojemnika brązowego na odpady ulegające 

biodegradacji wrzucamy: 

 ścięte trawy, kwiaty, liście, chwasty, ścięte gałązki z drzew, 

krzewów i żywopłotów,  

 nieprzetworzone resztki żywności pochodzenia roślinnego, 

 fusy z kawy,  

 obierki,  

 skorupki jaj,  

 odpady po owocach i warzywach,  

 czerstwe pieczywo. itp.  

Nie wrzucamy!: 

 resztek z obiadu, zup, kompotów,  

 soków, napojów,  

 mięsa, kości,  

 jedzenia przetworzonego: serów, kiełbas, konserw, 

 niczego, co jest spleśniałe!  

 

Do punktu aptecznego w aptekach przekazujemy: 
przeterminowane i niezużyte leki, opakowania po lekach, ter-

mometry rtęciowe  

 

 

 

 



 

 

 

Na terenie każdej gminy zlokalizowany jest Gminny 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), w którym do wyznaczonych pojemników właściciele 

nieruchomości mogą wrzucać:   

 zużyte baterie i akumulatory, 

 meble i odpady wielkogabarytowe, 

 opony, tworzywa sztuczne, 

 papier, makulatura, szkło, plastik, 

 odpady zielone, 

 zużyte świetlówki, żarówki, jarzeniówki, lampy sodowe,  

 zużyty sprzęt RTV, AGD, sprzęt komputerowy, płyty CD,   

 złom metali żelaznych i nieżelaznych, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe (drobny gruz), 

 opakowania  

po chemikaliach i chemikalia, 

 

 

 

 



 

 

Do pojemników na odpady zmieszane (posor-

townicze) wrzucamy wszystkie odpady komu-

nalne, które nie zostały wymienione przy segre-

gacji, np.: 
 stłuczoną ceramikę, talerze, kubki, dzbanki, flakony, 

 naczynia z duraleksu, doniczki ceramiczne,  

 zatłuszczony papier, brudne torebki plastikowe i zrywki, 

 szyby samochodowe pobite, 

 lustra zbite, szkła okienne i okularowe, 

 kalkę techniczną,  

 szmatki, którymi pastowało się podłogę,  

 lakier do paznokci, tusz do rzęs, 

 torebki plastikowe i styropianowe tacki,  

 pampersy i środki higieniczne, 

 torebki po chipsach, kawie, itp. 

 szczoteczki do zębów, maszynki jednorazowe do golenia,  

 pojemniki po lakierach, dezodorantach, piankach, 

 resztki żywności przetworzonej, 

 popioły zimne, 

 opakowania plastikowe po śmietanie, jogurtach, serkach, itp. 

 

 


