
INSTRUKCJA SEGREGOWANIA ODPADÓW 
 

RODZAJ ODPADU 
 

WRZUCAMY 
NIE 

WRZUCAMY 
 

 
PAMIĘTAJ 

ODPADY 
SEGREGOWANE 
WOREK 
 
KOLOR BIAŁY:  
PAPIER, TEKTURA 
 
OPAKOWANIA  
WIELOMATERIAŁOWE  
 

- gazety i czasopisma, prospekty,  
katalogi, zeszyty i książki 
- kartony i tekturę  
- papier biurowy i kserograficzny 
- papier pakowny 
- koperty 
- inne materiały w całości 
wykonane z papieru (celulozy 
 

- zabrudzonego i  
tłustego papieru  
-pieluch ,artykułów  
higienicznych  
- worków po  
cemencie  
- tapet 
 

-wyjmij resztki produktów  
spożywczych 
-złóż na płasko pudla i 
pudełka,  zgnieć 
-usuń spinacze, zszywki  
grzbiety okładki, jeśli nie są 
z  papieru 
-bardzo ważne jest, żeby 
makulatura 
nie była mokra 
 

ODPADY 
SEGREGOWANE 
 
WOREK-  
 
KOLOR ŻOŁTY:  
TWORZYWA SZTUCZNE, 
OPAKOWANIA , METALE  

- butelki po napojach (np. typu pet) 
- plastikowe opakowania po  
kosmetykach, płynach do mycia i 
chemii gospodarczej,  
- plastikowe wiadra, doniczki 
-plastikowe zakrętki, 
- plastikowe torebki, worki, 
reklamówki 
- puste opakowania plastikowe po 
żywności, 
- opakowania metalowe (puszki,  
pudełka, kapsle, nakrętki od 
słoików) 
- drobny złom żelazny i metale 
kolorowe (puszki) 
-kartony po napojach, sokach, 
mleku 
 

- butelek i  
pojemników po  
olejach i płynach  
chłodniczych 
- opakowań po  
lekach,  
- sprzętu AGD  
- styropian 
 

- wrzucaj czyste 
opakowania, 
- zgnieć butelki, kartony 
przed wyrzuceniem, 
- zdejmij nakrętki, taśmy, 
sznurki 
- złóż na płasko pudla i 
pudełka, zgnieć 
 

ODPADY 
SEGREGOWANE 
 
WOREK – 
 KOLOR  ZIELONY: 
 
SZKŁO  
 

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

-szkła stołowego,  
-porcelany  
-lustra  
-szyb samochodowych  
-kineskopów 
-szkła okiennego  
 

- nie tłucz szkła przed  
wyrzuceniem, wyrzucaj 
czyste opakowania 
(opróżniaj butelki słoiki z 
zawartości), 
-zdejmij nakrętkę krążek z  
szyjki lub pokrywkę,  
-zerwij etykiety  
 

ODAPDY  
BIODEGRADOWALNE 
 
WOREK-KOLOR  
BRĄZOWY: ODPADY ZIELONE  
 

-skoszona trawa i liście,  
- drobne gałęzie,  
-trociny 
-liście 
 

-popiołu z pieca, kominka, 
-resztek jedzenia 
 

Odpady zielone to odpady  
powstające w wyniku  
pielęgnacji i uprawiania  
terenów zieleni oraz  
gromadzone selektywnie  
odpady pochodzenia 
roślinnego 
 

 
 
ODPADY 
KOMUNALNE 
POJEMNIK 120l, 240l 
 

-odpady żywnościowe, 
-pozostałości jedzenia i produktów 
spożywczych,  
-resztki warzyw i owoców, obierki, 
skorupki jaj,  
-papierki po maśle, opakowania po 
mleku i margarynie, saszetki po 
herbacie,  
-pampersy, zużyte artykuły 
higieniczne,  
-zmiotki, za 
brudzone szmaty i ubrania 
 

-odpadów niebezpiecznych  
i odpadów  
segregowanych  
-gruzu i odpadów po 
budowlanych 
 

 

 


