
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW 
 

ŻÓŁTY POJEMNIK / WOREK - ODPADY SUROWCOWE 
 
 

WRZUCAMY: 
 butelki plastikowe po napojach (szczególnie typu PET), kosmetykach i środkach czystości, opakowania wielomateriałowe 

(np. opakowanie „kartonowe” po mleku, sokach, itp.), duże folie opakunkowe, torebki foliowe, puszki 
 

 

NIE WRZUCAMY: 

 części plastikowych nie będących opakowaniami, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, innych surowców (elementów 
drewnianych, szklanych itp.), kawałków styropianu budowlanego i opakowaniowego 

 

UWAGA! 
Prosimy zgniatać opakowania (tworzywa sztuczne, puszki) oraz zrywać etykiety z plastikowych butelek. 
 

 

NIEBIESKI POJEMNIK / WOREK – MAKULATURA 
 

 

WRZUCAMY: 
 kartony, pudełka kartonowe, gazety, czasopisma, kolorowe magazyny, katalogi, gazetki reklamowe, papierowe ulotki, 

prospekty, zeszyty, stare książki, torebki papierowe, papier pakunkowy, tekturę falistą 
 

NIE WRZUCAMY: 

 reklamówek i worków foliowych, papieru kopiującego i kalek, papieru mocno zabrudzonego lub tłustego, resztek żywności 
 

 

UWAGA! Prosimy zgniatać kartony i pudełka. 
 

 

ZIELONY POJEMNIK / WOREK  - SZKŁO (BEZBARWNE I KOLOROWE) 
 
 

WRZUCAMY: 
 butelki po napojach, słoiki po przetworach 
 

NIE WRZUCAMY: 

 szkła płaskiego (szyb okiennych, luster), naczyń ceramicznych, fajansowych, szklanych, kryształowych i porcelanowych, 
butelek z tworzywa sztucznego, żarówek i lamp rtęciowych, toreb foliowych 

 
 

UWAGA! Rozbicie szkła grozi rozerwaniem worków. 
 

 

BRĄZOWY POJEMNIK / WOREK – BIOODPADY (BIO) 
 
 

WRZUCAMY: 
 odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (np. obierki, łupiny orzechów, resztki warzyw i owoców), skorupki jaj, fusy herbaty i 

kawy, rośliny doniczkowe, kwiaty, drobne gałęzie, trawa i liście 
 

 

NIE WRZUCAMY: 

 ryb, mięsa, wędlin, kości, resztek oleju, przetworzonej, gotowanej żywności, odchodów zwierzęcych, artykułów higienicznych 
(pampersy, podpaski, waciki, itp.) 

 

POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE 
 

WRZUCAMY: 
 styropian opakowaniowy oraz odpady pozostałe po segregacji (których nie wrzucamy do pojemników/worków na selektywną 

zbiórkę) 
 

NIE WRZUCAMY: 

 odpadów, które zbieramy selektywnie, popiołu i odpadów BIO 
 
 

POJEMNIK NA POPIÓŁ 
WRZUCAMY: 
 tylko popiół (wychłodzony) 

 
NIE WRZUCAMY: 

 gruzu budowlanego oraz pozostałych rodzajów odpadów 

UWAGA! 
Do „systemu śmieciowego” powinny być zgłoszone wszystkie osoby zamieszkujące na danej nieruchomości. 

Nieuczciwe zaniżanie ilości osób korzystających z gospodarki odpadowej wpływa na opłatę ponoszoną przez wszystkich 
mieszkańców. 


