
 

INSTRUKCJA SEGREGACJI ŚMIECI 

Wrzucamy:  

Pojemnik 
niebieski 

Pojemnik żółty Pojemnik zielony Pojemnik 
brązowy 

opakowania z papieru 
lub tektury, gazety, 
czasopisma, katalogi, 
prospekty, foldery, 
papier szkolny  
i biurowy, książki, 
zeszyty, torebki 
papierowe, papier 
pakowy. 
 

butelki po napojach, opakowania po chemii 
gospodarczej, kosmetykach, opakowania po produktach 
spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, 
worki, reklamówki i inne folie opakowaniowe, 
plastikowe koszyczki po owocach, styropian wyłącznie 
opakowaniowy ( np. po zakupionym sprzęcie AGD, RTV), 
puszki po napojach, puszki z blachy stalowej po 
żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, 
metalowe kapsle z butelek, zakrętki od słoików i innych 
pojemników, folię aluminiową, kartony po mleku  
i napojach- wielomateriałowe odpady opakowaniowe. 
 

butelki i słoiki szklane po napojach  
i żywności, butelki po napojach 
alkoholowych, szklane opakowania po 
kosmetykach. 

Gałęzie drzew  
i krzewów, liście, kwiaty  
i skoszona trawa, 
trociny i kora drzew, 
owoce, warzywa, 
skorupki jaj, torebki 
herbaciane i fusy  
z kawy. 
 

Nie wrzucamy: 
papieru powlekanego 
folią lub kalką, 
kartonów po mleku  
i napojach, pieluch 
jednorazowych  
i podpasek, podkładów 
higienicznych, worków 
po nawozach, cemencie 
i innych materiałach 
budowlanych, tapet. 

strzykawek i innych materiałów medycznych, odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych, opakowań po lekach  
i farbach, lakierach, olejach, zużytych baterii  
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektronicznego   
i elektrycznego. 

szkła stołowego żaroodpornego, ceramiki, 
doniczek, zniczy z zawartością wosku, 
żarówek, świetlówek, szkła kryształowego, 
reflektorów, nieopróżnionych opakowań po 
lekach, olejach, rozpuszczalnikach, 
termometrów, strzykawek, monitorów  
i lamp telewizyjnych, szyb okiennych  
i zbrojonych, szyb samochodowych, luster, 
witraży, porcelany. 
 

kości zwierząt, mięsa  
i padliny zwierzęcej, 
oleju jadalnego, drewna 
impregnowanego, płyt 
wiórowych i MDF, 
leków, odchodów 
zwierzęcych, popiołu  
z węgla kamiennego. 
 

Pozostałe odpady trafiają do pojemnika na odpady zmieszane. 
W przypadku braku pewności co do zakwalifikowania odpowiedniego odpadu, lepiej wrzucić go do odpadów zmieszanych niż do niewłaściwego 
kosza na odpady posegregowane. 

Do punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazać: 
odpady poremontowe i budowlane, odpady wielkogabarytowe (meble, wyposażenie wnętrz), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie  
i akumulatory, przeterminowane leki, strzykawki, opony od samochodów osobowych, odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych 
(pozostałości farb, lakierów rozpuszczalniki, oleje, kwasy), odpady zielone. 


