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ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W ROKU 2020 

WOREK ŻÓŁTY – tworzywa sztuczne, drobne opakowania metalowe i drobnych odpadów metalowych 

z napisem „METALOWE I TWORZYWA SZTUCZNE”: 

Wrzucamy: Nie wrzucamy: 

butelki z tworzyw sztucznych (butelki po 

napojach typu PET, butelki po detergentach, 

kosmetykach i środkach myjących), plastikowe 

opakowania pożywności np.: kubki po jogurtach, 

owocach, warzywach, torebki, worki foliowe, 

kartony po mleku i sokach (TETRAPAK), puszki, 

folie aluminiowe, opakowania po środkach 

czystości, kosmetykach, metalowe nakrętki i 

kapsle, pokrywki ze słoików 

zużytych baterii i akumulatorów, opakowań po 

farbach, lakierach i olejach plastikowych 

zabawek, części samochodowych, zużytego 

sprzętu elektronicznego i AGD, artykułów 

wykonanych z połączenia tworzywa sztucznego i 

gumy, opakowań po środkach ochrony roślin, 

silikonu, styropianu, wiaderek plastikowych z 

resztkami kleju bądź farby 

 

 

WOREK NIEBIESKI – dla papieru, makulatury, opakowań wielomateriałowych z napisem „PAPIER”: 

Wrzucamy: Nie wrzucamy: 

opakowania z papieru i tektury, gazety, książki, 

czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy, 

tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z 

tych materiałów, torby papierowe 

papieru i tektury pokrywanych folia metalową 

lub tworzyw sztucznych, kalki, zabrudzonego i 

tłustego papieru np. z masła, margaryny, 

opakowań po materiałach niebezpiecznych np. 

oleju, styropianu, tapety, opakowań po 

produktach spożywczych i mięsnych, odpadów 

higienicznych, np. ręczników papierowych i 

zużytych chusteczek, pieluch, podpasek, 

kartonów po mleku i napojach. 

 

WOREK ZIELONY – dla opakowań szklanych i stłuczki szklanej z napisem „SZKŁO”: 

Wrzucamy: Nie wrzucamy: 

butelki po napojach i żywności bez metalowych 

nakrętek (czyste), szklane opakowania po 

kosmetykach 

ceramiki, doniczek, porcelany, szkła 

okularowego, żaroodpornego i hartowanego, 

zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek 

i reflektorów, szklanych opakowań po lekach, 

rozpuszczalnikach i olejach, luster i szyb 

okiennych. 
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WOREK CZARNY – dla odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych z napisem „ODPADY 

ZMIESZANE” 

Wrzucamy: Nie wrzucamy: 

wszystko, czego nie można wyrzucić do 

pozostałych pojemników m. in. kości, ości, mięsa 

zwierząt i ryb, opakowania i worki po odpadach 

mokrych, opakowania po maśle 

zanieczyszczone, odpady higieniczne (podpaski, 

pampersy itp.), ceramika, fajans, szkło 

kryształowe, żaroodporne nietłuczone, 

okularowe, potłuczone szyby i lustra, drobne 

akcesoria i przybory domowe z drewna, skóry, 

gumy (np. drewniane zabawki, klocki, kredki, 

farbki szkolne, gumki, piłki, koszyki wiklinowe, 

buty, paski skórzane oraz drobne tekstylia), 

niedopałki papierosów i co nie jest odpadem 

niebezpiecznym lub zbieranym według innych 

zasad (jak np. przeterminowane leki i chemikalia, 

zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, zużyte baterie 

i akumulatory, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlane i 

rozbiórkowe, zużyte opony),  

odpadów ulegających biodegradacji, 

powstających z pielęgnacji trawników, ogródków 

przydomowych oraz biodegradowalnych 

odpadów po kuchennych (np. resztki jedzenia, 

obierków), świetlówek, baterii, termometrów 

rtęciowych, przeterminowanych leków, 

opakowań po chemikaliach, igieł i strzykawek 

oraz innych odpadów niebezpiecznych 

 

 

ODPADY BUDOWLANE  

gruz  ceglany,  tynkarski,  betonowy,  drewno  z  rozbiórki,  płyty kartonowo  gipsowe,  szkło  okienne,  

drzwiowe,  stolarka  okienna  i  drzwiowa,  materiały pokryć dachowych, odpady instalacyjne oraz 

wszystkie inne frakcje odpadowe powstałe w trakcie prac remontowych, budowlanych czy 

rozbiórkowych, szyby i lustra 

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 

meble, inne gabaryty, zużyte opony (8 szt., rocznie – 4 szt jednorazowo), sprzęt elektroniczny (tylko 

kompletny). przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory (bez części samochodowych) 
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