
Pobierz ściągę ;)

Jak sortować? Co wyrzucić i do jakiego kosza?

Zastanawiasz się przed wrzuceniem czegoś do kosza? Pobierz i wydrukuj ściągę z 

informacjami o segregacji. Przyczepiona do lodówki lub w innym widocznym miejscu 

pozwoli szybko i prosto sprawdzić gdzie powinien trafić dany odpad.

butelki i słoiki po napojach

i żywności,

butelki po alkoholach,

opakowania szklane

po kosmetykach

plastikowe butelki i opakowania

po napojach i żywności,

puszki po napojach,

opakowania po środkach czystości,

kartony po napojach i żywności,

plastikowe torby, reklamówki, worki

i inne folie

mocno zabrudzony papier

i paragony

zabrudzone opakowania,

artykuły higieniczne,

resztki mięsa i kości,

nieotwarte konserwy,

fajans, porcelana, lustra,

piasek i trociny z kuwet,

wycieraczki, dywaniki, poduszki

odpady z owoców 

resztki jedzenia bez mięsa

trawa, liście, trociny i kora drzew

drobne gałęzie

fusy po kawie i herbacie

opakowania z papieru i tektury,

makulaturę i ulotki,

książki, zeszyty i papier biurowy,

gazety i czasopisma
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Do tego pojemnika nie należy wrzucać 

resztek mięsa i kości, odpadów 

kuchennych, odchodów zwierząt, 

impregnowanego drewna i płyt 

wiórowych lub MDF, ziemi, popiołu, 

kamieni i innych odpadów 

komunalnych.

Do pojemnika z odpadami 

zmieszanymi należy wrzucać wszystko 

to, czego nie można odzyskać w 

procesie recyklingu. Prosimy nie 

wrzucać odpadów niebezpiecznych.

Przed wrzuceniem opakowań zaleca 

się oczyszczenie ich z zawartości

i zgniecenie. Nakrętki prosimy wyrzucić 

osobno.

Przed wrzuceniem opakowań zaleca 

się oczyszczenie ich z zawartości. 

Nakrętki wyrzucić osobno. Prosimy o 

nie tłuczenie szkła. Prosimy nie 

wrzucać luster, fajansu, kryształów, 

żarówek, monitorów, termometrów i 

strzykawek.

Do pojemnika nie należy wrzucać 

papieru mocno zabrudzonego, 

lakierowanego lub pokrytego folią, 

zużytych ręczników papierowych i 

chusteczek, worków po materiałach 

budowlanych i tapet.
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