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Niewłaściwe postępowanie z odpadami komunalnymi moŜe w sposób istotny 

oddziaływać zarówno lokalnie jak i globalnie na całe środowisko przyrodnicze oraz 

na zdrowie ludzkie. Oddziaływanie to moŜna zminimalizować poprzez stosowanie 

zasad gospodarowania odpadami, które zostały określone w art. 5 ustawy                             

o odpadach. W pierwszej kolejności  naleŜy zapobiegać lub ograniczać 

powstawaniu odpadów, a następnie zapewnić ich odzysk.  

 

Dlatego SEGREGUJ ODPADY!!! 
 

 
 

Jakie odpady wrzucamy do pojemnika „odpady suche”? 

▪ papier, w tym: gazety i czasopisma, kolorowe magazyny, ksiąŜki, zeszyty, 

torebki i worki papierowe, opakowania papierowe typu karton i tektura, 

prospekty, katalogi, ulotki, metale, w tym: puszki po napojach oraz inne 

opakowania z metali kolorowych, 

▪ tworzywa sztuczne, w tym: wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po 

napojach, puste butelki typu PET, opakowania plastikowe po kosmetykach, tubki 

po paście, opakowania plastikowe po chemii gospodarczej, artykuły gospodarstwa 

domowego z tworzyw sztucznych, pojemniki i naczynia z tworzyw sztucznych, 



oczyszczone z resztek Ŝywności opakowania plastikowe, woreczki i reklamówki 

foliowe, 

▪ szkło, w tym: szklane butelki po napojach, słoiki po Ŝywności, szklanki, szklane 

opakowania po kosmetykach, szkło ozdobne, 

▪ opakowania wielomateriałowe, czyli opakowania wykonane z co najmniej z dwóch 

róŜnych materiałów, w tym: kartony po sokach, mleku itp. produktach, 

▪ inne odpady suche typu: wata, niedopałki papierosów, guma (nie opony), skóra, 

drewniane opakowania mieszczące się w pojemniku, tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki), resztki odzieŜy, tekstylia, zuŜyte jednorazowe worki do 

odkurzaczy, 

Pamiętaj! Zgniataj opróŜnione butelki plastikowe i kartony, aby więcej 

odpadów zmieściło się w pojemniku. Nakrętki wrzucaj osobno do pojemnika. 

Jakie odpady wrzucamy do pojemnika „odpady mokre”? 

▪ ulegające biodegradacji odpady kuchenne 

▪ odpady zielone, za wyjątkiem odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji 

parków, zieleńców, ogrodów przy firmach, szpitalach, szkołach, itp., promenad, 

bulwarów, stadionów, placów do uprawiania sportów, placów rekreacyjnych, 

ogrodów botanicznych, ogródków jordanowskich, cmentarzy, pasów zieleni przy 

ulicach oraz innych otwartych terenów publicznych, 

▪ inne odpady mokre ulegające biodegradacji, w tym: zuŜyte ręczniki papierowe, 

zuŜyte chusteczki higieniczne, mokry i zabrudzony papier oraz mokry                              

i zabrudzony karton bez dodatków innych materiałów, np. folii, trociny, 

▪ inne odpady nadające się do kompostowania, czyli biodegradowalne. 
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