Jak
Szkło

segregować

- worek zielony

Papier i tektura - worek niebieski

Wrzucaj:
• szklane butelki i słoiki po napojach i żywności
• butelki po napojach alkoholowych
szklane opakowania po kosmetykach
Nie wrzucaj:
• szk/a stołowego, żaroodpornego,

Wrzucaj:
• gazety, katalogi, prospekty reklamowe
• książki, zeszyty, papier szkolny, biurowy
• kartony, tektura, wykonane z nich opakowania,
torebki papierowe
Nie wrzucaj:
• tłustego zabrudzonego papieru (np. opakowań
po maśle, margarynie, kartonów po mleku)
• kartonów i tektur pokrytych fol ią al uminiową
(np.: opakowań typu tetra pak po mleku,
napojach i innych produktach spożywczych)
• papieru termicznego i faksowego, kalki
technicznej
• tapety, worków po wapnie, cemencie itp.
• odpadów higienicznych (np. wacików,
podpasek, pieluch)

kryształowego

•
•

porcelany i ceramiki, fajansu, doniczek
lamp neonowych, rtęciowych ,
fluorescencyjnych, reflektorów, izolatorów
• ekranów, lamp telewizyjnych
• szkła okiennego, luster, szyb samochodowych
• szkła okularowego
• opakowań po lekarstwach, termometrów,
strzykawek.
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione
z produktów, bez nakrętek, starać się nie tłuc szkła
~

Worki

należy wystawiać

Tworzywa sztuczne - plastik, opakowania
Wrzucaj:
• butelki plastikowe po napojach (puste i odkręcone)
• plastikowe opakowania po żywności
• np. po serkach, jogurtach
• torebki z tworzyw sztucznych, worki, reklamówki
i inne folie
• opakowania po chemii gospodarczej
(np.: szamponach, proszkach, płynach do mycia
naczyń)

•

•
•
•

kartony i tektury pokryte folią aluminiową
(np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach
i innych produktach spożywczych)
zakrętki plastikowe
puszki po napojach, konserwach
folie aluminiowe

Odpady biodegradowalne - worek

brązowy

Wrzucaj:
• odpady ulegające biodegradacji
• odpady zielone np. skoszona trawa
• odpady kuchenne

Popiół
•

- worek szary

ostudzony popiół

Worek bezbarwny
Istnieje możliwość zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny w bezbarwnych workach
odpowiednio opisanych.

odpady?

po ich

zapełnieniu

wielomateriałowe,

+-

metal - worek

żółty

drobne części metalowe ,drobny ziom metali
kolorowych np. zabawki, kapsle, nakrętki
ze słoi ków i innych pojemników
Nie wrzucaj:
• butelek po olejach spożywczych, butelek
z zawartością
• opakowań po olejach samochodowych,
silnikowych, smarach, pojemników
po środkach chwastobójczych, owadobójczych
• styropianu
• puszek po lakierach, farbach, opakowań
po aerozolach
• baterii, sprzętu AGD i innego elektronicznego.
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed
wrzuceniem do worka.
•

Zmieszane odpady komunalne
- pojemnik/worek czarny
Wrzucaj:
• odpady pozostałe po segregowaniu
• pampersy, podpaski, waciki
Nie wrzucaj:
• odpadów niebezpiecznych m.in. baterii,
akumulatorów, żarówek, sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, pojemników po tłuszczach,
aerozolach, odpadów medycznych
• odpadów zielonych

