
Jak segregować odpady 

WOREK NIEBIESKI  

z przeznaczeniem na papier i tekturę  

 

Wrzucamy Nie wrzucamy 

kolorowe magazyny, książki, zeszyty, 
katalogi, prospekty, foldery, torby  i worki 
papierowe, tektury, kartony, koperty, (z 

wyjątkiem wyklejanych tworzywami i 
zawierających plastikowe „okienka” na 

nazwisko adresata), ulotki 

papieru i tektury, które są pokryte folią metalową, tzw. kalki 
kopiującej i papierów przebitkowych (niektóre rachunki i faktury), 

zabrudzonego i tłustego papieru (np. ubrudzonego masłem), 
opakowań, które oprócz papieru zawierają inne materiały np. 

tworzywa sztuczne i folie metalowe (dotyczy to głównie opakowań 
po sokach, mleku oraz innych produktach spożywczych, papierowych 
wkładów wodoodpornych, tapet, pieluch jednorazowych, artykułów 

higienicznych, papierów termicznych i faksowych, książek w 
twardych oprawach 

 

WOREK ŻÓŁTY 

z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne (plastik) 

 

 

Wrzucamy Nie wrzucamy 

butelki: po napojach, inne plastikowe opakowania 
z tworzyw sztucznych (w tym również plastikowe 

reklamówki), po kosmetykach i środkach czystości 
(np. po szamponach, płynach opróżnione z resztek 

produktu i opłukane); czyste plastikowe 
opakowania po żywności (np. kubeczki po 
jogurtach, margarynach), folie i torebki z tworzyw 

sztucznych, metalowe puszki po żywności i 
napojach (w tym puszki aluminiowe), metalowe 

kapsle z butelek, folię aluminiową, drobny złom 
żelazny metali kolorowych 

innych tworzyw sztucznych m.in. butelek po olejach silnikowych 
i spożywczych, tworzyw sztucznych połączonych z metalami, 

ceramiki, skrzynek po napojach, tworzyw piankowych, 
produktów z tworzywa sztucznego typu: zabawki, szczoteczki do 

zębów, opakowań po farbach i substancjach żrących, lekach, 
farbach, chemikaliach i oleju, styropianu, sprzętu AGD, folii 
budowlanej i gospodarczej, puszek po lakierach, farbach, 

aerozolach, puszek z zawartością farby, lakierów, części 
pojazdów, maszyn itp., dużych gabarytowo odpadów 

metalowych (np. rowery, obudowy pralek itp.), baterii, worków 
po cemencie, zszywek i innych części metalowych bądź 
plastikowych 



 

WOREK ZIELONY 

z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe  

 

Wrzucamy Nie wrzucamy 

szkło opróżnione z resztek zawartości i 

pozbawione zakrętek, kapsli oraz korków 

butelki, słoiki, pojemniki szklane, stłuczkę 

szklaną wolną od zanieczyszczeń 

metalami i tworzywami sztucznymi 

zakrętek kapsli i korków, szkła kolorowego, fajansu i porcelany, 

ceramiki, szkła okiennego i zbrojonego, szyb samochodowych, luster, 

żarówek, lamp neonowych i halogenowych, naczyń żaroodpornych, 

kineskopów, kieliszków, szkła kryształowego, zniczy, szklanych 

opakowań po lekach, szkła gospodarczego (misek szklanych, talerzy, 

figurek itp.), strzykawek i termometrów, wyrobów ze szkła „nietłukącego 

się”, doniczek, szkła optycznego (soczewek), reflektorów 

 

 

 

WOREK BRĄZOWY 

na bioodpady (odpady biodegradowalne) 

 

Wrzucamy Nie wrzucamy 

odpady ogrodowe: skoszoną trawę, chwasty, siano, słomę, wióry 

drzewne, liście, zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe wraz ze starą 

ziemią, pocięte gałązki, korę, muł, popiół drzewny itp. oraz  

organiczne odpady kuchenne, np. obierki warzyw i owoców, skorupki 

jajek, łupiny orzechów, resztki produktów mlecznych, fusy po kawie 

razem z papierowym filtrem, fusy po herbacie razem z woreczkami 

(herbaty ekspresowe), stary chleb 

płynnych, bardzo tłustych lub mocno 

osolonych resztek jedzenia, również mięsa, 

kości, pieluch jednorazowych, podściółki z 

kuwet dla zwierząt domowych, woreczków z 

odkurzacza, odchodów zwierzęcych, popiołu 

z kominka lub pieca, papierosów, plastiku  

 

POZOSTAŁE ODPADY ZMIESZANE 



To czego nie zdołamy posegregować należy 

wrzucić do pojemnika z odpadami 

zmieszanymi.  

 

Wrzucamy Nie wrzucamy 

resztki żywności pochodzenia zwierzęcego, 
artykuły higieniczne (pieluchy, wkładki, 

zużyte ręczniki i chusteczki), 
zużytą/zniszczoną odzież, żaroodporne szkło, 
ceramikę,  opakowania z zawartością 

przeterminowanych leków i chemikaliów, 
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD (tzw. 

elektroodpady), zużytych baterii i 
akumulatorów, żarówek i świetlówek, mebli i 
innych odpadów wielkogabarytowych, 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
zużytych opon, odpadów po żrących 

chemikaliach (np. środkach ochrony roślin)  

 

 

 

 

Przykład:  

W przyrodzie papierowa chusteczka rozkłada się przez 3 miesiące, zapałka przez 6 miesięcy, guma do żucia przez 5 lat, puszka przez 200 lat, a 

plastikowa butelka od 100 do 1000 lat. Posegregowane butelki i puszki można przetworzyć ponownie, wówczas... z 27 plastikowych butelek 

można wyprodukować jedną bluzę z polaru, z 19000 puszek po konserwach 1 samochód, a z 670 puszek po napojach gazowanych –1 rower. 

 

Nie wszystkie odpady to śmieci, niektóre z nich stanowią cenne surowce.  

W interesie nas Wszystkich jest, aby jak największą ilość odpadów odzyskiwać i poddawać recyklingowi. 

  


