
Segregacja odpadów komunalnych 

  

Zgodnie z obowiązującym prawem, jak też kierując się troską o  ochronę naturalnego środowiska, wszyscy 
zobowiązani jesteśmy do segregacji śmieci. Segregować będziemy do pojemników (worków) oznaczonych 
odpowiednimi kolorami: 

  

NIEBIESKI 
z przeznaczeniem na papier i tekturę 

Tu wrzucaj: 

• opakowania z papieru i tektury, gazety, książki, zeszyty, papier, pudełka, czasopisma, katalogi, 
prospekty, papier szkolny, biurowy, książki, czyste torebki papierowe, tektura i kartony, 
opakowania z papieru powlekanego 

Nie należy wrzucać: 

• opakowań z zawartością 

• lakierowanego lub foliowanego papieru folderów reklamowych 

• tapet, opakowań po wapnie, cemencie i innych materiałach budowlanych, 

• kalki, papieru termicznego i faksowego 

• artykułów higienicznych 

• papieru zabrudzonego, zatłuszczonego 

• środkach chemicznych, 

• kartoników po napojach, mleku i innych, które wewnątrz wyścielane są folią 

ZANIM WRZUCISZ: 

Usuń wszystkie części, które nie są z papieru, złóż kartony tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU POJEMNIKA(worka) NIEBIESKIEGO: JEDEN RAZ W MIESIĄCU 

  

  

ŻÓŁTY 
z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania 

wielomateriałowe 

  

Tu wrzucaj: 

• butelki z tworzywa sztucznego po: napojach, środkach czystości, środkach zmiękczających 
tkaniny, płynach do prania, środkach do pielęgnacji ciała, plastikowe opakowania po produktach 
spożywczych, folie, reklamówki, zakrętki, opakowania po słodyczach, ciastkach, owocach, 
opakowania po mrożonkach, czyste kanistry plastikowe, metalowe puszki oraz inne opakowania 
metalowe, nakrętki z tworzywa sztucznego oraz metalu, opakowania kartonowe po płynnej 
żywności czyli sokach, mleku itp. (łatwiej je wysegregować z pojemnika na tworzywa sztuczne niż 
z  pojemnika na papier – tu wyciek płynu może utrudnić odzysk pozostałych materiałów), 
opakowania wielomateriałowe. 



Nie należy wrzucać: 

• kubków po jogurtach, śmietanach, masłach, margarynach, serkach, pasztetach 

• opakowań po lekach 

• opakowań i butelek, pojemników po olejach i smarach 

• puszek i pojemników po farbach i lakierach, materiałach budowlanych 

• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

• opakowań po aerozolach 

• baterii 

• zabawek 

• butelek po płynach chłodniczych 

• połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami - tworzyw sztucznych budowlanych, w tym 
styropianu 

• elementów sanitarnych, budowlanych, AGD, części pojazdów i urządzeń mechanicznych, 
zabawek, doniczek i wyposażenia mieszkań, 

• opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych oraz po innych niebezpiecznych substancjach. 

• folii budowlanej i ogrodniczej 

  

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU POJEMNIKA(worka) ŻÓŁTEGO: JEDEN RAZ W MIESIĄCU 

  

  

ZIELONY 
z przeznaczeniem na szkło i  opakowania szklane 

Tu wrzucaj: 

• szklane kolorowe i bezbarwne odpady opakowaniowe: butelki, słoiki (bez nakrętek, zacisków, 
gumowych uszczelek), opakowania po napojach i  żywności, butelki po napojach alkoholowych, 
szklane opakowania po kosmetykach, inne opakowania szklane 

Nie należy wrzucać: 

• szkła płaskiego (szyby, lustra, szyby samochodowe), stłuczki szklanej 

• szkła okularowego 

• szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych 

• szkła gospodarczego, np. talerzy ceramiki, fajansu, porcelany, naczyń typu arco, misek, talerzy 

• żarówek, świetlówek, kineskopów 

• opakowań po lekach i środkach chemicznych 

• butelek i innych pojemników szklanych z zawartością 

  

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU POJEMNIKA(worka) ZIELONEGO: JEDEN RAZ W MIESIĄCU 

  

  

  



BRĄZOWY 
z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji 

Odpady pochodzenia biologicznego, które podlegają naturalnym procesom rozkładu, czyli biodegradacji. 
Zaliczamy do nich przede wszystkim odpady kuchenne/spożywcze i odpady zielone. 

Odpady spożywcze i kuchenne (stałe/ nie płynne): resztki po kawie, herbacie, filtry do kawy i herbaty 
z zawartością, skorupki po jajkach i orzechach, resztki i obierki z owoców i warzyw, odpadki z  ryb oraz 
inne odpady nadające się do kompostowania, czyli biodegradowalne, zużyte ręczniki papierowe 
i  chusteczki higieniczne, mokry zabrudzony papier, serwetki, zepsuta żywność, kwiaty i pozostałości 
roślin, małe zwierzęce odchody z  trocinami oraz inne odpady nadające się do kompostowania. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU POJEMNIKA(worka) BRĄZOWEGO: JEDEN RAZ W MIESIĄCU 

  

  

CZARNY 

z przeznaczeniem na odpady zmieszane oraz w przypadku osób 
deklarujących pozbywanie się odpadów nieposegregowanych 

pozostałości po segregacji, między innymi: pampersy, papier nienadający się do segregacji, worki 
z odkurzacza, sznurki, wstążki, kobiece artykuły higieniczne, zużyta wata, waciki, lustra, szkło zbrojone, 
szkło płaskie, spodki, ceramika, niedopałki papierosów, zmiotki (śmieci) itp., zużyte ubrania, buty, inne 
tekstylia, wszystko to, co nie może zostać zakwalifikowane do jakiejkolwiek grupy odpadów nadających się 
do segregacji. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU POJEMNIKA(worka) CZARNEGO: DWA RAZY W MIESIĄCU 

 


