
JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI? 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   SEGREGUJ ŚMIECI! Brak segregacji spowoduje wydanie decyzji podnoszącej opłatę  

                                                         za odbiór odpadów do kwoty 108 zł od osoby! 

     
   

NIE WYRZUCAJ ŚMIECI DO ROWU, LASU… - TY ZA TO ZAPŁACISZ  

(SPRZĄTANIE DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI FINANSOWANE JEST Z TWOICH PODATKÓW) 

 

 

 

 

PAPIER – KOLOR 

NIEBIESKI 

 

 

 

 

SZKŁO BEZBARWNE  

I KOLOROWE - KOLOR 

ZIELONY 

 

 

 

 

METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE – KOLOR 

ŻÓŁTY 

 

 

 

 

ODPADY ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI – 

KOLOR BRĄZOWY 

WRZUCAJ WRZUCAJ WRZUCAJ WRZUCAJ 

Opakowania z papieru, karton, tekturę, 

ulotki, prospekty, gazety, czasopisma, papier 

szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, 

zeszyty, książki, papier pakowy, torby i 

worki papierowe 

Butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane 

opakowania po kosmetykach 

Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki 

po napojach, nakrętki, plastikowe 

opakowania po produktach spożywczych, 

opakowania wielomateriałowe (np. kartony 

po mleku i sokach), opakowania po 

środkach czystości i kosmetykach, 

plastikowe torby, worki, reklamówki i inne 

folie, puszki po napojach i sokach, puszki 

po konserwach, folię aluminiową, metale 

kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików 

Resztki jedzenia o konsystencji stałej, 

obierki z owoców i warzyw, skoszona 

trawa, opadłe owoce i liście, 

rozdrobnione gałęzie 

NIE WRZUCAJ NIE WRZUCAJ  NIE WRZUCAJ  NIE WRZUCAJ  

Ręczników papierowych, zużytych 

chusteczek higienicznych, papieru 

lakierowanego i powleczonego folią, papieru 

zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, 

kartonów po mleku i napojach, papierowych 

worków po nawozach, cemencie i innych 

materiałów budowlanych, tapet, artykułów 

higienicznych, zatłuszczonych 

jednorazowych opakowań z papieru i naczyń 

jednorazowych 

Ceramiki, doniczek, fajansu, porcelany 

 i kryształów, szkła okularowego, szkła 

żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, 

żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po: 

lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, 

luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów  

i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek 

Butelek i pojemników z zawartością, 

opakowań po lekach i zużytych artykułów 

medycznych, opakowań po olejach 

silnikowych, części samochodowych, 

zużytych baterii i akumulatorów, puszek  

i pojemników po farbach i lakierach, 

zużytego sprzętu elektrycznego AGD 

Ziemi i kamieni, kości,  odchodów 

zwierząt, oleju jadalnego, folii, plastiku, 

szkła, metali, odpadów higienicznych, 

popiołów, płyt wiórowych materiałów 

skażonych metalami ciężkimi, 

pozyskiwanych np. z okolic dróg  

o dużym nasileniu ruchu 


