
Plastikowe
worki

Siatki na 
owoce i warzywa

Opakowania
spożywcze

Pudełka
plastikowe

Wieszaki i
zawieszki

Butelki
plastikowe

Jednorazowe
talerze i kubki

Plastikowe doniczki
ogrodnicze

Plastikowe
nakrętki

Butelki po detergentach
i środkach czyszczących

CZEGO NIE NALEŻY TU DAWAĆ
• ZABRUDZONE opakowania z tworzyw sztucznych, metalu i tetra pak;

• PEŁNE pojemniki i butelki;

• Polistyren budowlany;

• Trwałe wyroby z tworzyw sztucznych;

• Zabawki, torby, plecaki;

• Futerały i płyty CD, kasety magnetofonowe, kasety wideo;

• Sztućce z tworzyw sztucznych;

• SŁOMKI;

• Artykuły ogrodnicze;

• Artykuły budowlane;

• Popielniczki, piórniki, tace, miski;

• Pojemniki i kosze na odpady;

• Teczki, uchwyty na dokumenty, długopisy, artykuły piśmienne;

• Części i akcesoria samochodowe;

Zakrętki
do słoików

Żelazne i aluminiowe
zakrętki

PuszkiSpray do 
żywności i higieny

Słoiki
aluminiowe

Opakowania do żywności
Opakowania po napojach

BEZ SŁOMEK

OPAKOWANIA LEKKIE

PRAKTYCZNE PORADY
Czy to kupiłeś/-aś to, bo jest Ci to 
potrzebne? Zdecydowanie nie jest to 
opakowanie, lecz dodatkowy plastik!

Styropian i wióry
opakowaniowe



TYLKO PAPIER

Książki i
zeszyty

Biały i/lub
zadrukowany papier

Torby
papierowe

Gazety i
czasopisma

Małe
kartony

Papier i tektura są zbierane „pojedynczo”, tzn. osobno, 
a nie razem z innymi materiałami inne rodzaje odpadów.

CZEGO NIE NALEŻY TU DAWAĆ

• Kartony opakowaniowe.

• Opakowania, które są brudne lub mają widoczne pozostałości;

• Zużyte chusteczki papierowe;

• Paragony;

• Papier tłuszczoodporny lub plastyfikowany (papier do wędlin, serów itp.);

• Papier zabrudzony substancjami niebezpiecznymi;



CZEGO NIE NALEŻY TU DAWAĆ

TYLKO SZKŁO

Butelki
BEZ NAKRĘTEK

Słoiki
BEZ NAKRĘTEK

Butelki na perfumy
BEZ NAKRĘTEK

Pojemniki
BEZ NAKRĘTEK Szklanki;

• Okulary;

• Przedmioty szklane, kryształowe, ceramiczne i porcelanowe;

• Żarówki wszelkiego rodzaju i lampy neonowe;

• Lustra;

• Worki plastikowe lub inne pojemniki;

• Szkło zbrojone lub laminowane;

• Okna i ceramika szklana;

• Wszelkiego rodzaju zakrętki.

Tylko opakowania wykonane z „pustego szkła”.



CONTENITORE MARRONE

ODPADY ORGANICZNE

Odpady spożywcze

i resztki żywności

Kwiaty

i liście
Popiół

drzewny

Herbata

i kawa

Papier tłuszczoodporny

i serwetki

Umieść kartę, poczekaj na drugi sygnał dźwiękowy,
 otwórz, wyrzuć resztki odpadów i zamknij ponownie.

DOSTĘP ZA POMOCĄ ECARD

CZEGO NIE NALEŻY TU DAWAĆ

• Worki plastikowe;

• Odpady rozżarzone;

• Odpady nieorganiczne;

• Tusze zwierzęce.

Wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które 
produkujemy na co dzień i które stanowią około jednej trzeciej stałych 

odpadów komunalnych.



ODPADY REZYDUALNE

Zepsute
żarówki

 Rękawiczki Gąbki Pieluchy i
wkładki higieniczne

Zabawki
nieelektroniczne

Sztućce z tworzyw
sztucznych

Kryształowe
szklanki

Ceramika
i porcelana

Kapsułki kawy
i herbaty

Mieszadełka
do kawy

Umieść kartę, poczekaj na drugi sygnał dźwiękowy, 
otwórz, wyrzuć resztki odpadów i zamknij ponownie.

DOSTĘP ZA POMOCĄ ECARD

CZEGO NIE NALEŻY TU DAWAĆ
• Odpady, które mogą być sortowane;

• Substancje płynne i rozżarzone;

• Odpady niebezpieczne oraz toksyczne i szkodliwe;

• Odpady wielkogabarytowe (nawet jeśli są małych rozmiarów: taborety, lampy stołowe itp.);

• Odpady ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), nawet jeśli są niewielkich rozmiarów;

• Odpady budowlane i rozbiórkowe, takie jak kruszywa, gruz, izolacja i papa;

• Różne rodzaje części zamiennych (maszyny, pojazdy silnikowe itp.);

• Żarówki energooszczędne i neonowe.



Słomki Maski Zapalniczki Używane
buty

Artykuły
papiernicze

Paragony Świece Węże do
irygacji

Puste lekiCd

Łyżwy Papierosy
i popiół

Worki do
odkurzaczy

Poduszki
i koce

Strzykawki
bezigłowe

Prezerwatywy Papier do
pieczenia

Odzież
używana

Gumy do żuciaProszek

Brzytwy i maszynki
do golenia

Szczoteczki do 
zębów i patyczki do uszu

Lusterka Buty narciarskieKosmetyki


