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Makulatura
Gazety, czasopisma, kartki, prospekty, papier 
pakowy, katalogi, kartony, pudełka tekturowe, 
pudełka po papierosach (bez folii), papier do 
pisania, zeszyty szkolne, wytłaczanki na jajka, to-
rebki papierowe np. po mące, cukrze lub bułkach

Do niebieskiego kontenera nie 
wrzucamy
Tapet, zużytych papierowych ręczników kuchen-
nych i papierowych chusteczek higienicznych, 
kalki maszynowej i papieru przebitkowego, płyt 
CD, DVD, próbek szamponów (odpady resztko-
we)

Opakowania z tworzywa sztucznego 
(puste)
Torebki plas  kowe i folia zgrzewana, jak np. po 
kiełbasie i serze, folia do pakowania, opakowania 
uzupełniające, tubki i butelki plas  kowe, jak np. 
po paście do zębów lub piance do kąpieli, kub-
ki plas  kowe, takie jak po jogurcie, śmietanie, 
margarynie lub twarogu, blistry po tabletkach, 
opakowania ze styropianu i elementy wytłaczane ze 
styropianu np. po owocach, warzywach, jajkach lub 
mięsie, kartony pokryte plas  kiem lub aluminium, 
jak np. po sokach lub mleku

Do żółtego kontenera nie 
wrzucamy
Styropianowych paneli sufi towych lub 
materiałów izolacyjnych, jednorazowych strzy-
kawek, innych artykułów z tworzywa sztuc-
znego, kaset wideo i kaset magnetofonowych, 
zabawek, rur wodociągowych, kuwet do prze-
chowywania (do odpadów resztkowych)

Zużyte szkło i złom (puste)
Butelki jednorazowe (bez kaucji), słoiki po kon-
serwach, butelki po lekach, słoiki po musztardzie, 
butelki po occie, oleju jadalnym, keczupie, sosach 
do sałatek, słoiczki na przyprawy, puszki po kon-
serwach, puszki z aerozolem, aluminium, jak np. 
wieczka po jogurcie i tacki aluminiowe, puszki po 
ciastkach, kapsle i zakrętki

Do kontenera na surowce 
wtórne nie wrzucamy 
Szkła płaskiego, szkła bezbarwnego, ceramiki, 
porcelany, żarówek (do odpadów resztkowych), 
żarówek energooszczędnych, świetlówek, 
urządzeń elektrycznych, kabli, materiałów 
emaliowanych (odpady resztkowe), ołowianych 
kapsli od butelek po winie lub szampanie, części 
samochodowych lub rowerowych (punkt utyli-
zacji, skup złomu)

Odpady resztkowe
Zużyte materiały opatrunkowe, wszelkiego rodza-
ju zużyte artykuły higieniczne, takie jak pieluchy, 
worki do odkurzaczy, żarówki, zmiecione śmieci, 
niedopałki, ceramika, porcelana, artykuły z tworzyw 
sztucznych (które nie są opakowaniami), przetermin-
owane kosmetyki, popiół (zimny)

Do szarego kontenera nie 
wrzucamy
Odpadów ulegających biodegradacji, surowców 
wtórnych, substancji szkodliwych (odrębne 
punkty zbiórki), urządzeń elektrycznych

Odpady ulegające biodegradacji
Odpady organiczne, takie jak resztki owoców i war-
zyw, skorupki jaj i orzechów, torebki herbaty, fusy z 
kawy, zepsute lub gotowane resztki jedzenia w nor-
malnych ilościach domowych, pozostałości kwiatów 
(kwiaty cięte i doniczkowe), zwiędłe pozostałości z 
ogrodu, chwasty, byliny i zioła, ścięta trawa, ścięte 
drzewa i krzewy w małych ilościach, sierść, pierze, 
słoma

Do pojemnika na kompost nie 
wrzucamy
Surowego mięsa, surowych ryb, kości i 
żwirku dla kotów (do odpadów resztkowych), 
opakowań na żywność, worków plas  kowych 
- również torebek z tworzywa sztucznego 
nadających się do kompostowania (odrębne 
punkty zbiórki), odchodów, martwych zwierząt, 
resztek jedzenia z produktami ubocznymi po-
chodzenia zwierzęcego z działalności gospodarc-
zej (wymagana ustawowo odrębna utylizacja!)
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Postępowanie z odpadami
Prawidłowa segregacja odpadów

Tak      NiePolski


