
Jak segregować surowce wtórne
Tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe (worek żółty)

Wrzucamy Nie Wrzucamy

Szkło ( worek zielony)

Wrzucamy Nie Wrzucamy

Papier i tektura (worek niebieski)

Wrzucamy Nie Wrzucamy
gazety, książki i inny papier, tekturę, worki papierowe, ścinki drukarskie

Odpady komunalne pozostałe po segregacji (worek czarny)

Wrzucamy Nie Wrzucamy

Gabaryty
Wrzucamy Nie Wrzucamy

części samochodowych

PSZOK

Wrzucamy Nie Wrzucamy
Opony: w całości tj. nie pociętych ,bez felg.

Elektroodpady: kompletne: pralki, lodowki, telewizory, monitory, sprzęt AGD, RTV Sprzętu bez silników, agregatów i cewek

puste butelki plastikowe otwarte i zgniecione (nakrętki osobno), puste butelki plastikowe po 
kosmetykach i środkach czystości (np. po płynach, szamponach), plastikowe opakowania po 
żywności, folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe typu tetrapak 
(kartony po płynnej żywności), powinny być opróżnione, opakowania stalowe i aluminiowe 
(puszki,metalowe nakrętki po słoikach, pudełka, folie aluminiowe itp.), styropian 
opakowaniowy, lusto, szklanki, ceramika, talerze, szkło płaskie

opakowań po medykamentach, opakowań i butelek po olejach przemysłowych i smarach, puszek i 
pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto i owadobójczych, tworzyw 
pianowych, styropianu budowalnego

Puste: butelki szklane (bez nakrętek), słoiki po przetworach, butelki po napojach (soki, 
woda, alkohol), szklane opakowania po kosmetykach, 

szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe), szkła zbrojonego, luster, szklanek, kieliszków, szkła 
kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski), 
żarówek, świetlówek kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z 
jakąkolwiek pozostałością zawartości

opakowań z jakąkolwiek zawartością, tapet, kalki, zatłuszczonego papieru, kartonów po mleku i po 
napojach

niedopałki papierosów, pieluchy jednorazowe, odchody zwierzęce pełne woreczki z 
odkurzacza, pampersy, inne odpady nie objęte segregacją, artykuły higieniczne, buty, 
ubrania, porcelana, opony rowerowe, dętki

Odpadów kwalifikujących się do segragacji, odpadów niebezpiecznych (środki ochrony roślin, oleje i 
smary, kwasy)

Gabaryty: meble, suszarki do ubrań, deski do prasowania, kołdry, poduszki, opady dużych 
rozmiarów

Zbieramy: odpady budowlane i rozbiórkowe, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, BIO, opony, gabaryty, elektro odpady popiół i żużel, 
opakowania po chemikaliach, przeterminowane leki. 

przeciętych opon, opon z felgami, łabędzi, koszyczków, opon rowerowych, od taczek, dętek i innych 
elementów gumowych
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