
 

 

 

 

WRZUCAMY 
 gazety, książki, katalogi, 

zeszyty 
 papierowe torby i worki 
 papier szkolny i biurowy 
 kartony i tekturę oraz 

zrobione z nich 
opakowania 

 
NIE WRZUCAMY 

tłusty i zabrudzony papier 
(np. opakowania po maśle, 
twarogu) 
kartony i tektury pokryte 
folią aluminiową (np. 
opakowania typu tetra pak 
po mleku, napojach) 
kalki, papier termiczny 
i faksowy 
tapety 
odpady higieniczne (np. 
waciki, podpaski, pieluchy) 
worki po materiałach 
budowlanych 

 

Przed wrzuceniem papieru 
do pojemnika usuń 
wszystkie zszywki, 

klamerki i inne elementy 
metalowe lub plastikowe 

WRZUCAMY 
 butelki i słoiki szklane 

po napojach i żywności 
 butelki po napojach 

alkoholowych 
 szklane opakowania po 

kosmetykach 
 

NIE WRZUCAMY 
porcelana i ceramika 
żarówki, lampy 
neonowe, 
fluorescencyjne i 
rtęciowe 
ekrany i lampy 
telewizyjne 
lustra 
szyby samochodowe 
szkło stołowe, 
okularowe oraz 
żaroodporne 
fajans 

 
 

Butelki należy wrzucać 
bez nakrętek i korków! 

WRZUCAMY 
 puste butelki plastikowe po 

napojach (np. PET) 
 puste butelki plastikowe po 

kosmetykach i środkach 
czystości 

 plastikowe opakowania po 
żywności (np. serkach, 
kefirach, margarynach) 

 plastikowe zakrętki 
 folia i torebki z tworzyw 

sztucznych 
 puszki po napojach, 

konserwach  
 kartony po mleku i sokach 

 

NIE WRZUCAMY 
butelki i opak. po olejach 
spoż., silnikowych, 
smarach 
butelki  z jakąkolwiek 
zawartością 
puszki po farbach, baterie, 
opakowania po lekach 
opak. po środkach 
chwasto-czy 
owadobójczych 
styropian, guma. 
 

Opróżnij, zgnieć  butelki  
i puszki przed włożeniem 

ich do pojemnika 

WRZUCAMY 

 resztki żywności, np. 
obierki po ziemniakach, 
owocach, warzywach 

 skorupki jajek 
 fusy po kawie i herbacie 
 skoszona trawa, 

chwasty 
 drobne gałęzie i liście 

 
NIE WRZUCAMY 

odpady higieniczne (np. 
waciki, podpaski, 
pieluchy) 
płynne odpady 
kuchenne 
popiół 

WRZUCAMY 
 Odpady, których nie 

można zakwalifikować 
do któregokolwiek z 
innych frakcji 
zbieranych selektywnie, 
np.  

 odpady higieniczne (np. 
waciki, podpaski, 
pieluchy) 

 styropian 
 porcelana, lustra 

 
NIE WRZUCAMY 

opakowania po farbach, 
olejach silnikowych, 
smarach i innych 
chemikaliach 
leki 
baterie 
sprzęt AGD 
zużyte opony 


