
ZASADY SEGREGACJI 
ŻÓŁTY WOREK:

Tworzywa Sztuczne  i Metale

-  opakowania plastikowe
po produktach spo ywczychż ,

-  plastikowe butelki
po napojach, mleku, wodzie,

-  opakowania po
kosmetykach, chemii

gospodarczej, (np. p ynach doł
mycia naczy , pod óg i szyb,ń ł

p ynach do  prania,ł
szamponach; pude ka poł

kapsu kach  itp.)ł
- plastikowe zakr tki,ę

-plastikowe torebki, worki,
reklamówki,  i inne folie,
(NIEZABRUDZONE)

- puszki po napojach, sokach,
- puszki z blachy stalowej po

ywno ci (konserwy),ż ś
- z om elazny i metaleł ż

kolorowe,
- metalowe kapsle z butelek,

zakr tki s oików i innychę ł
pojemników,                         

- kartonowe opakowania
po mleku i napojach, 

Butelki i kartony muszą mieć
odkręcone zakrętki, być
zgniecione, pozbawione

zawartości;

NIE WRZUCAMY:
 - strzykawek, wenflonów

i innych artyku ów medycznych,ł
odpadów budowlanych i

rozbiórkowych,
nieopró nionych opakowa  poż ń

lekach i farbach, lakierach
i olejach, zu ytych bateriiż
i akumulatorów, zu ytegoż

sprz tu medycznegoę
i elektronicznego 

 

NIEBIESKI WOREK:

Papier i Tektura

- gazety, czasopisma,
 -papier szkolny,
biurowy, pakowy

- opakowania z papieru
i tektury

- książki, zeszyty,
- kartony,

- torebki papierowe
- czyste i suche

NIE WRZUCAMY:
- papieru powleczonego
folią, kalki, kartonów po

mleku i napojach,
pieluch jednorazowych

i podpasek, pampersów,
podk adów, worków poł

nawozach, cemencie
i innych materia achł
budowlanych, tapet,

papieru zatłuszczonego
lub mocno

zabrudzonego,
chusteczek

higienicznych,
papierowych ręczników,

paragonów,
innych odpadów

komunalnych (w tym
niebezpiecznych)

ZIELONY WOREK:

Szkło  Opakowaniowe

- butelki i słoiki szklane po
napojach i żywności,
- butelki po napojach

alkoholowych,
- szklane opakowania  po

kosmetykach
Szk o musi by  czyste,ł ć
pozbawione zawartości
i resztek żywności, bez

zakrętek

NIE WRZUCAMY:
- zniczy, ceramiki, doniczek,

szk a sto owegoł ł
- aroodpornego, porcelany,ż

fajansu i kryształów,
arówek i wietlówek,ż ś
reflektorów, szkła

okiennego, zbrojonego, szyb
samochodowych, nie

opró nionych opakoważ ń po
lekach, olejach,

rozpuszczalnikach,
termometrów i strzykawek,
luster i witra y, monitorówż

i lamp telewizyjnych, innych
odpadów komunalnych (w

tym niebezpiecznych)

KOSZ 240L

Odpady
Biodegradowalne

- ga zki  drzewłą
i krzewów,

-skoszona trawa, li cie,ś
kwiaty,

- owoce, warzywa (tzw.
obierki po ziemniakach,

warzywach)

KOSZ 240l

- u el i popióż ż ł

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE

- kompletny zu yty sprz tż ę
elektryczny                         i

elektroniczny,

- meble i inne odpady
wielkogabarytowe (w tym:

meble, wersalki, sto y,ł
krzes a, fotele, dywany,ł
gumolity, materace, pie-
rzyny, ko dry, poduszki,ł
wózki dzieci ce, rowery,ę
zabawki du ych rozmiaż -
rów, suszarki na pranie,

deski do prasowania, pla-
stikowe wiadra, donice
plastikowe), opony z sa-
mochodów osobowych -
max 8 szt. oraz kabiny

prysznicowe, umywalki,
muszle klozetowe, bro-

dziki, futryny, ramy
okienne, drzwi)
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