
  

 

SEGREGUJ ODPADY – ALE PRAWIDŁOWO! 
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Bioodpady Odpady resztkowe Makulatura 

Szkło Żółte worki/pojemniki Złom 

To są bioodpady To są odpady resztkowe To jest makulatura 

To są odpady szklane To należy wyrzucać do „żółtego worka” To jest złom 

To nie są bioodpady! 

To nie są odpady resztkowe! 

To nie jest makulatura! 

To nie są odpady szklane! 

Tego nie wolno wyrzucać do „żółtego worka”! 

To nie jest złom! 

Odpadki kuchenne (np. resztki żywności, filtry do 

kawy, torebki z herbatą i kartonowe wytłaczanki do 

jaj), odpady ogrodowe (np. trawa, liście, chwasty, 

korzenie i gałęzie), serwetki, ręczniki kuchenne, 

zanieczyszczone torby papierowe na owoce, warzywa 

i pieczywo, jak również podściółka dla gryzoni z 

materiałów drewnianych lub papierowych itp. 

pieluchy, podpaski, materiały opatrunkowe, stare leki 

w niewielkich ilościach, wata, porcelana, ceramika, 

żarówki (bez lamp energooszczędnych), worki do 

odkurzaczy, śmieci z ulic, tapety, zabawki, żwirek dla 

kotów, niedopałki papierosów, zimny popiół, 

chusteczki, ręczniki papierowe z gabinetów 

lekarskich itp. 

Czyste gazety, czasopisma, broszury, magazyny, 

katalogi, kartony, tektura, papier do pisania, koperty 

itp. 

Popiół, plastikowe torby, pieluchy, worki do 

odkurzaczy, odpadki, niedopałki papierosów, płynne 

resztki żywności (np. zupy i sosy), żwirek dla kotów, 

odchody drapieżników, piasek dla kotów, ręczniki 

papierowe z gabinetów lekarskich itp., komercyjne 

odpady żywnościowe, degradowalne torby z tworzyw 

sztucznych  

Baterie, gruz budowlany, urządzenia elektryczne, 

substancje niebezpieczne itp. 

Tapety, pieluchy, kartony po napojach, chusteczki 

higieniczne, ręczniki papierowe, serwetki, ręczniki 

kuchenne, ręczniki papierowe z gabinetów lekarskich, 

papier do pieczenia itp. 

Szklane butelki jednorazowe, słoiki, itp. 

Porcelana, ceramika, kamionka, żarówki, szyby, 

szkło żaroodporne, lustra, puszki z blachy cynowej 

i aluminium, metalowe pokrywki i zakrętki, tacki 

aluminiowe, folia aluminiowa itp. 

Opakowania z tworzyw sztucznych (np. Kubeczki po 

jogurcie, butelki po środkach czyszczących, folie), 

metale (blacha cynowa, puszki aluminiowe, pokrywki 

i nakrętki, tacki aluminiowe i folia aluminiowa (np. 

kartony po napojach). Opakowania muszą być puste 

oraz nie mogą zawierać resztek. Doradztwo, 

zamówienia pojemników, reklamacje Firma 
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Pieluchy, artykuły z tworzyw sztucznych, takie jak zabawki 

dla dzieci, plastikowe wanienki, klapki kąpielowe, 

wieszaki, zanieczyszczone opakowania itp. 

Wszystkie artykuły gospodarstwa domowego z 

metalu (np. garnki), piece bez wykładziny i oleju, 

zbiorniki na olej – rozdzielone, ramy rowerów, felgi 

bez opon, stelaże łóżek bez ram, wanny itp. 

Wszelkiego rodzaju sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, lodówki i zamrażarki, części 

samochodowe itp. 

   


