INSTRUKCJA DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH
Pojemniki / worki zielone:

Pojemniki / worki niebieskie:

Pojemniki / worki żółte:

Pojemniki / worki brązowe:

SZKŁO

PAPIER

PLASTIK / METAL

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Wrzucamy:
1. butelki i słoiki szklane po
napojach i żywności
2. butelki po napojach
alkoholowych
3. szklane opakowania po
kosmetykach.

Nie wrzucamy:
1.
2.
3.
4.

Wrzucamy:
1.
2.
3.
4.

gazety i czasopisma
katalogi i prospekty
papier szkolny i biurowy
książki w miękkich okładkach
lub z usuniętymi
twardymi okładkami
5. torebki papierowe
6. papier pakowy
7. karton i tekturę.

Nie wrzucamy:

Wrzucamy:
1. plastikowe butelki po napojach
(np. typu PET)
2. plastikowe butelki i opakowania
po kosmetykach i środkach
czystości
3. plastikowe opakowania po
żywności (np. kubki po
jogurtach, serkach)
4. plastikowe torebki, woreczki i
reklamówki
5. plastikowe naczynia (np. kubki,
talerzyki)
6. plastikowe zakrętki
7. metalowe opakowania (np.
puszki, pojemniki, kapsle)
8. drobny złom.
Nie wrzucamy:

szklanek, kieliszków
szkła kryształowego
naczyń żaroodpornych
ceramiki (porcelany, doniczek,
misek,talerzy, fajansu)
5. naczyń typu arco
6. szyb okiennych i
samochodowych
7. szkła zbrojonego
8. luster
9. żarówek i świetlówek
10. kineskopów
11. izolatorów.

1. papieru zatłuszczonego,
brudnego, wilgotnego i
zapleśniałego
2. kartonów po mleku, sokach i
napojach
3. papieru z folią i klejem
4. papieru fotograficznego i
termicznego
5. papieru przebitkowego
(rachunków i faktur)
6. artykułów higienicznych (np.
pieluch jednorazowych,
chusteczek higienicznych)
7. opakowań po klejach i
zaprawach budowlanych
8. tapet.

1. butelek i pojemników z
zawartością
2. butelek i pojemników po olejach
spożywczych i silnikowych
3. opakowań i butelek po lekach
4. opakowań i butelek po smarach,
farbach, lakierach,
płynach chłodniczych, środkach
ochrony roślin
5. zabawek
6. sprzętu AGD
7. styropianu
8. opakowań po aerozolach
9. baterii.

Pamiętaj! nie tłucz szkła przed
wrzuceniem do pojemnika, wrzucaj
czyste opakowania.

Pamiętaj! usuń zszywki, metalowe
części i plastikowe opakowania.

Pamiętaj! wrzucaj czyste
opakowania, zgniataj butelki i puszki
przed wrzuceniem.

Wrzucamy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

owoce
warzywa
obierki
pieczywo
liście
skoszoną trawę
odpady z ogrodów
opakowania drewniane
sznury i liny z materiałów
naturalnych.

Nie wrzucamy:
1. odpadków, które zawierają mięso
lub kości zwierzęce
2. odchodów zwierzęcych

