
Jak segregować 
odpady?

Nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów.
Opróżniamy opakowania z resztek zawartości.
Odrywamy wieczka od pojemników.
Zgniatamy puszki, butelki plastikowe i inne możliwe odpady.
Nie wrzucamy mięsa do BIO, tylko resztki roślinne.
Wyrzucamy odpady BIO luzem.
Segregujemy tylko czysty papier, brudny trafia do ZMIESZANYCH.

WRZUCAMY

• pudełka kartonowe, w tym pudełka 
po pizzy – pamiętajmy jednak, 
że muszą być czyste, a te większe 
rozłożone,

• papierowe torby, torebki, woreczki,

• papier pakowy, zadrukowany, 
zapisany, zeszyty szkolne, notesy, 
książki,

• tubki po papierach toaletowych 
oraz ręcznikach kuchennych,

• tekturę, w tym falistą,

• papierowe opakowania po jajkach,

• gazety, katalogi, pisma, gazetki 
reklamowe, ulotki.

NIE WRZUCAMY

• zużytych ręczników kuchennych, 
jednorazowych chusteczek, 
artykułów higienicznych,

• lakierowanego papieru ani 
zafoliowanego papieru,

• mocno brudnego czy tłustego 
papieru,

• kartonów po mleku lub sokach 
(powleczone są od środka folią 
aluminiową),

• tapet, kalki, papieru do kas 
fiskalnych czy wypisywania 
rachunków,

• brudnych, jednorazowych naczyń 
papierowych,

WRZUCAMY

• żelazny złom, garnki, blachy do 
pieczenia,

• opakowania po jogurtach, 
margarynach, słodyczach,

• puszki aluminiowe po sokach, 
warzywach, konserwach,

• opakowania po kosmetykach,

• papierowe oraz plastikowe kartoniki 
i butelki po napojach i mleku,

• kapsle, nakrętki, zakrętki, plastikowe 
wiadra i skrzynki, odpady 
kauczukowe, gumowe,

• koszyczki, siatki po owocach, 
warzywach itp.

NIE WRZUCAMY

• pełnych pojemników oraz butelek, 
leków oraz opakowań po nich,

• puszek po aerozolach,

• puszek po aerozolach,

• części samochodowych, baterii oraz 
akumulatorów,

• artykułów higienicznych, zużytych 
pieluszek,

• sprzętu AGD oraz RTV ani żadnej 
innej elektroniki,

• pianek ani styropianu, odpadów po 
rozbiórce.

WRZUCAMY

• resztki po warzywach, owocach, po 
jedzeniu roślinnym, obierki,

• nieduże gałęzie, trociny, korę drzew,

• skoszoną trawę, suche liście, kwiaty,

• resztki po ostrzeniu ołówka czy 
drewnianych kredek, stary chleb, 
bułki,

• ugotowane warzywa, ziemniaki, ryż, 
kasze, makarony,

• fusy kawowe i po herbacie,

• skorupki po jajkach.

NIE WRZUCAMY

• piasku, ziemi, kamieni, minerałów,

• popiołu, żużlu, papierosów,

• sera, mięsa, kości, wędlin, ryb,

• zepsutego jedzenia, olejów, nabiału,

• zwierzęcych odchodów, piasku i 
żwirku z kocich kuwet,

• zaimpregnowanego drewna, mebli, 
płyt wiórowych i MDF,
osobistych artykułów higienicznych,

• gum do żucia, patyczków do 
uszu, patyczków do szaszłyków, 
wykałaczek.

WRZUCAMY

• resztki jedzenia, w tym kości, ryby, 
ości, mięso,

• szkło ozdobne, porcelana, kubki 
(również stłuczone),

• tłusty, brudny papier oraz worki 
foliowe,

• zniszczoną odzież oraz buty,

• potłuczone szkło okienne, 
żaroodporne,

• artykuły higieniczne oraz 
kosmetyczne.

NIE WRZUCAMY

• odpadów z budowy czy rozbiórki,

• chemikaliów,

• zużytych chodników, dywanów, 
materaców,

• zużytego sprzętu AGD, RTV oraz 
innego elektrycznego i elektronicz-
nego,

• niebezpiecznych odpadów,

• przeterminowanych leków, termo-
metrów.

• opon, akumulatorów i baterii,

WRZUCAMY

• karafki, szklane butelki po napojach, 
olejach roślinnych, kosmetykach,

• słoiki, naczynia ze szkła,

• słoiczki po zupkach dla małych 
dzieci,

• słoiki po przetworach (przed 
wyrzuceniem trzeba pamiętać o 
odkręceniu i wyrzuceniu nakrętki do 
pojemnika z odpadami z tworzyw 
sztucznych i metalu).

NIE WRZUCAMY

• szkła ozdobnego, fajansu, kryształów, 
naczyń ceramicznych,

• naczyń żaroodpornych, talerzy, 
kubków, donic, zniczy,

• luster, szyb okiennych, witraży,

• akwarium,

• niebezpiecznych odpadów,

• przeterminowanych leków, termo-
metrów.


