
TWORZYWA SZTUCZNE I 
METALE 

( pojemniki / worki żółte ) 

PAPIER 
( pojemniki / worki 

niebieskie ) 
 
 

SZKŁO 
( pojemniki / worki 

zielone ) 
 
 
 

 
ODPADY 

ULEGAJĄCE 
BIODEGRADACJI 
( pojemniki / worki 

brązowe ) 
 

ODPADY ZMIESZANE 
( pojemniki szare lub czarne ) 

TU WRZUCAMY: 
1. puste butelki plastikowe po 
różnych napojach (np. typu PET), 
2. puste butelki plastikowe po 
kosmetykach i środkach czystości 
(np.: po szamponach, płynach), 
3. plastikowe opakowania po 
żywności (np.: kubki po 
jogurtach, margarynach), 
4. plastikowe koszyki po 
owocach, 
5. plastikowe pojemniki po 
wyrobach garmażeryjnych, 
6. opakowania po zupkach, 
7. opakowania po przyprawach, 
8.folie i torebki z tworzyw 
sztucznych, 
9.opakowania stalowe i 
aluminiowe (puszki, pudełka, 
folie aluminiowe itp), 
10.kapsle, nakrętki ze słoików, 
11.drobny złom żelazny i metale 
kolorowe, 
12.opakowania wielomateriałowe 
typu tetrapak (kartony po płynnej 
żywności np. mleku oraz 
napojach), 
13.sznurek i linki z tworzyw 
sztucznych, 
14.czyste kanistry plastikowe. 

TU NIE WRZUCAMY: 
1.opakowań po medykamentach, 
2.zabawek 
3.opakowań i butelek po olejach, 
smarach, płynach chłodniczych, 
4.puszek i pojemników po farbach 
i lakierach, 

TU WRZUCAMY: 
1.gazety i czasopisma, 
2.katalogi, prospekty, foldery, 
3.książki w miękkich 
okładkach (twarde należy 
usunąć) 
4.zeszyty, 
5.kartony, 
6.tekturę, 
7.torebki papierowe, 
8.papier pakowy, 
9.papierowe dokumenty i 
dokumentację (po zniszczeniu 
w niszczarce), 
10.papierowe ozdoby i 
kotyliony. 

TU NIE WRZUCAMY: 
1.opakowań z jakąkolwiek 
zawartością, 
2.zatłuszczonych papierów np. 
po maśle, 
3.papieru do pieczenia,  
4.lakierowanego lub 
foliowanego papieru, 
5.tapet 
6.kalek i papierów 
przebitkowych, 
7.paragonów, 
8.resztek taśmy z kas 
fiskalnych 
9.pieluch jednorazowych oraz 
artykułów higienicznych, 
10.worków po cemencie i 
zaprawach 
11.papieru fotograficznego 

PAMIĘTAJ: 
usuń zszywki, metalowe oraz 

TU WRZUCAMY: 
1.butelki szklane, 
2.słoiki, 
3.szklane opakowania po 
kosmetykach, 
TU NIE WRZUCAMY: 
1.ceramiki, porcelany, 
2.zakrętek, kapsli, 
przykrywek, 
3.naczyń i szkła 
żaroodpornego, 
4.szklanek ze szkła 
żaroodpornego, 
5.kryształów, 
6.bombek i ozdób 
choinkowych, 
7.luster, 
8.szkła okiennego,  
9.szyb samochodowych, 
10.lamp neonowych i 
halogenowych, 
11.reflektorów, 
12.ekranów 
telewizyjnych,  
13.świetlówek oraz 
żarówek, 
14.szkła okularowego i 
lupowego, 
15.zniczy z zawartością 
wosku 

PAMIĘTAJ: 
1.wrzucaj opakowania 
bez zawartości 
2.nie tłucz szkła przed 
wrzuceniem 

TU WRZUCAMY: 
1.ściętą trawę, 
2.części roślin, 
3.liście,  
4.drobne gałęzie drzew i 
krzewów, 
5. owoce, 
6.warzywa, 
7.obierki, 
8.pieczywo, 
9.„fusy” po kawie i 
herbacie, również torebki 
po herbacie, 
10. skorupki jajek i 
łupiny orzechów 
 
TU NIE WRZUCAMY: 
1.resztek mięsa i kości, 
2.odchodów zwierzęcych, 
3.popiołu z pieców,  
4.piasku, sorbentów i 
trocin zanieczyszczonych 
przez zwierzęta, 
5.roślin zaatakowanych 
chorobami, 
6.oleju jadalnego, 
7.drewna 
impregnowanego, 
8.płyt wiórowych i MDF 
9. resztek posiłków (np. 
zupa, mięso, sosy, 
tłuszcze) 

PAMIĘTAJ: 
bardzo ważne jest 
tworzenie przydomowych 
kompostowników 

TU WRZUCAMY: 
1. zimny popiół, 
2.zużyte artykuły higieniczne, 
3.zużyte środki opatrunkowe, 
4.pampersy, 
5.starą odzież, obuwie, 
6.szmaty, 
7.stare zabawki  
( bez baterii, elektroniki), 
8.kości, resztki żywności, 
9.włosy (m.in. z zakładów fryzjerskich), 
10.butelki po oleju spożywczym, 
11.rękawiczki ochronne lateksowe, 
12.płyty CD, 
13.zatłuszczony papier, 
14.rozbite szyby, lustra, 
15.ceramikę, kryształy, fajans, 
porcelanę, naczynia żaroodporne, 
16.odchody zwierzęce, 
17.zużyty piasek, sorbenty i trociny dla 
zwierząt domowych 
18.styropian spożywczy oraz niewielkie 
elementy opakowań styropianowych. 

TU NIE WRZUCAMY: 
1.gruzu budowlanego, 
2.starych opon, 
3.puszek po napojach i farbach 
4.kartonów, 
5.folii aluminiowej. 

 
 



5.opakowań po aerozolach, np. 
dezodorantach 
6.baterii, 
7.kabli, 
8.worków i opakowań po 
środkach ochrony roślin i 
nawozach 

PAMIĘTAJ: 
1.wrzucaj opakowania bez 
zawartości 
2.przed wrzuceniem butelki lub 
puszki bezwzględnie zgnieć 
 

plastikowe części opakowań 
 
 
 
 
 
 

 

 


