
Jak prawidłowo segregować

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

PAPIER

Należy wrzucać

Należy wrzucać

Gdzie wrzucamy

Gdzie wrzucamy

odkręcone i zgniecione plastikowe butel-
ki po napojach
nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno  
w ramach akcji dobroczynnych
plastikowe opakowania po produktach 
spożywczych
opakowania wielomateriałowe  
(np. kartony po mleku i sokach)
opakowania po środkach czystości  
(np. proszkach do prania), kosmetykach 
(np. szamponach, paście do zębów) itp.
plastikowe torby, worki, reklamówki, 
inne folie
aluminiowe puszki po napojach i sokach
puszki po konserwach
folię aluminiową
metale kolorowe
kapsle, zakrętki od słoików
metale kolorowe

Do worka koloru 
żółtego oznaczonego 
napisem „Metale  
i tworzywa sztuczne”

opakowania z papieru, karton, tekturę 
(także falistą)

katalogi, ulotki, prospekty

Gospodarka odpadami komunalnymi w budynkach jednorodzinnych



Do worka koloru 
niebieskiego 
oznaczonego  
napisem „Papier”

SZKŁO

gazety i czasopisma

papier szkolny i biurowy, zadrukowane 
kartki

zeszyty i książki

papier pakowy

torby i worki papierowe

butelki i słoiki po napojach i żywności  
(w tym butelki po napojach alkoholowych 
i olejach roślinnych)

szklane opakowania po kosmetykach 
(jeżeli nie są wykonane z trwale połączo-
nych kilku surowców)

Należy wrzucać Gdzie wrzucamy

Do worka koloru 
zielonego oznaczone-
go napisem „Szkło”

odpadki warzywne i owocowe (w tym obier-
ki itp.)

gałęzie drzew i krzewów

skoszoną trawę, liście, kwiaty

trociny i korę drzew

niezaimpregnowane drewno

resztki jedzenia

Należy wrzucać Gdzie wrzucamy

Do pojemnika koloru 
brązowego oznaczone-
go napisem „Bio”, speł-
niającego wymagania 
normy PN-EN 840

ODPADY BIODEGRADOWALNE



zużyte ręczniki papierowe i zużyte 

chusteczki higieniczne  

pieluchy

podpaski

zatłuszczony lub zabrudzony papier

ceramikę, doniczki, porcelanę, lustra

plastikowe zabawki

mięso, kości, ości

Należy wrzucać Gdzie wrzucamy

Do pojemnika 
spełniającego 
wymagania normy 
PN-EN 840

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi nie należy wrzucać odpadów 
niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych. 

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy np.: 
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające sub-
stancje niebezpieczne, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające 
rtęć, oleje i tłuszcze inne niż jadalne (np. samochodowe), opakowania 
zawierające pozostałości substancji niebezpiecznej lub nimi zanieczysz-
czone, rozpuszczalniki, kwasy. 

pOpióŁ

wyłącznie ostudzony popiół

Należy wrzucać Gdzie wrzucamy

Do pojemnika koloru 
szarego oznaczonego 
napisem „Popiół”, 
spełniającego wymaga-
nia normy PN-EN 840


