
Pojemnik na 
odpadki

Artykuły higieniczne
Filtry okapów
Niedopałki papierosów
Ostrza golarek
Piasek dla ptaków
Pieluchy
Pojemniki odkurzaczy
Popiół (schłodzony)
Porcelana
Pozostałości materiałów do
szycia
Pozostałości tapet
Rajstopy
Rękawice jednorazowe
Szczoteczki do zębów
Tłuszcz z frytkownicy
Wata
Wosk ze świec
Wypełnienie kuwet kotów i 
pojemników małych zwierząt
Zabawki
Zapalniczki
Zdjęcia
�arówki

Nie wrzucać do pojemnika 
na odpadki:

Gruz budowlany
Kości
Odpady organiczne
Odpady zawierające 
substancje szkodliwe
Skorupy owoców południowych

Pojemnik na
produkty 
pochodzenia 
biologicznego

Filtry do kawy
Kości
Odpady z ryb, mięsa, kiełbasy
Odpady z warzyw i owoców
Pozostałości posiłków
Skorupki od jajek
Skorupy z orzechów
Skorupy z orzechów 
południowych
Torebki po herbacie
Z ogrodu: 
Chwasty
Cięte drzewa i krzewy
Liście
Odpady z kwiatów
Pozostałości �niw
Spadające owoce
Ścięte trawniki lub �ywopłoty
W mniejszych ilościach:
Papier kuchenny i gazetowy 
na potrzeby związania wilgoci

Nie wrzucać do pojemnika 
z odpadami pochodzenia 
biologicznego:

Piasek dla ptaków
Posypki dla małych zwięrząt 
na podło�e
Tłuszcz z frytkownicy

�ółty worek na 
odpady

Butelki po preparatach do
pielęgnacji ciała, płynach do
płukania i proszkach
Folia aluminiowa
Kartony po mleku i sokach
Korki zamykające
Miski i pokrywki aluminiowe
Opakowania pró�niowe
Opakowania z pianki
Opakowania z plastikowej folii
Plastikowe torby
Pojemniki po margarynie i 
produktach mlecznych
Puszki po konserwach
Styropian do pakowania 
Zamknięcia na śruby
Znicze

Nie wprowadzać do �ółtego
worka:

Du�e miski
Gumowe baseny
Kosz na śmieci
Małe urządzenia elektroniczne
Pieluchy 
Styropian izolacyjny
Zabawki 

Makulatura

Czasopisma 
Dzienniki
Kartony
Koperty
Ksią�ki (bez okładek)
Papa
Papier do pakowania
Papier do pisania
Torebki papierowe
Zeszyty

Nie wprowadzać do 
makulatury:

Papier kryty warstwami 
preparatów
Papier toaletowy
Pergamin
Tapety
Zanieczyszczony papier
Zdjęcia

Pojemniki szklane

Segreguje się odrębnie
dzieląc na szkło białe i 
kolorowe: pojemniki szklane,
butelki jednorazowe, 
pojemniki po produktach 
konserwowanych wykonane
ze szkła 

Nie wprowadzać do 
zu�ytych pojemników 
szklanych:

Ceramika
Kryształy
Szkło okienne
Szkło optyczne Porcelana
Szkło �aroodporne
Świelówki
�arówki

Mo�liwośc bezpłatnego przekazania na
składowisko odpadów:

CD, DVD, kartrid�e, tonery, lampy 
energooszczędne, urządzenia
elektryczne ka�dego typu odpady 
zawierające substancje szkodliwe do
10kg / 10l


