
TWORZYWA SZTUCZNE,
DROBNY METAL, 
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE

RODZAJ ODPADÓW KOLOR
POLEMNIKA

/ WORKA

CO WRZUCAMY? CZEGO NIE WRZUCAMY?

żółty

SZKŁO zielony

nakrętki, zgniecione opakowania po 
napojach typu PET, kosmetykach, chemii 
gospodarczej, plastikowe worki, torebki 
i reklamówki, koszyki po owocach 
i pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, 
plastikowe opakowania po żywności 
(a także wszelkie inne produkty i opakowania 
z tworzyw sztucznych, które oznakowane 
są symbolem recyklingu), opakowania 
wielomateriałowe np. kartony po mleku 
i sokach, opakowania metalowe i aluminiowe 
o małych rozmiarach (kapsle pokrywki 
słoików, puszki pudełka folia 
aluminiowa).Opróżnij i zgnieć butelki 
oraz puszki. Butelki wrzucaj bez nakrętek.

butelek po olejach oraz z jakąkolwiek inną 
zawartością, gumy, opakowań po farbach 
i chemikaliach, aerozolach, środkach 
chwasto i owadobójczych (a także innych 
opakowań zanieczyszczonych substancjami
niebezpiecznymi), baterii, sprzętu AGD/RTV, 
tworzyw sztucznych pochodzenia 
medycznego, folii budowlanej. 

szklane butelki, słoiki po napojach 
i żywności, szklane opakowania po 
napojach alkoholowych, a także inne 
przedmioty szklane ze znakiem GL70, 
GL71 oraz GL72.
Nie wrzucaj potłuczonego szkła. 
Opróżnione szkło wrzucaj bez 
nakrętek i korków. 

PAPIER niebieski gazety, czasopisma, katalogi, broszury, 
ulotki, reklamy, książki, zeszyty, papier 
do pisania, papierowe torby na zakupy, 
kartony, tektury, tekturę falistą, papier 
kserograficzny, papier szkolny 
i biurowy, koperty, prospekty.
Przed wyrzuceniem papieru usuń 
elementy plastikowe i metalowe.

BIOODPADY brązowy o
odpadki organiczne ulegające naturalnemu 
rozkładowi takie jak: trawa, chwasty, liście, 
rozdrobnione gałęzie, trociny, korę, owoce 
spadłe z drzew, warzywne i owocowe 
obierki, skorupki jaj, fusy po kawie i 
herbacie z filtrem papierowym, zwiędłe 
kwiaty i rośliny doniczkowe, resztki jedzenia, 
ugotowane warzywa, suchy chleb

porcelany i ceramiki, fajansu, żarówek, 
lamp fluorescencyjnych, neonowych 
i rtęciowych, reflektorów szkła okularowego, 
szkła kryształowego i żaroodpornego, 
ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb 
samochodowych i okiennych, luksferów.  

kartonów i tektury pokrytych 
folia aluminiową (np. opakowania 
po mleku), wodoodpornego papieru 
opakowaniowego, tłustego i zabrudzonego 
papieru, papieru termicznego i faksowego, 
kalki, odpadów higienicznych (w tym 
pieluch), tapet, worków po cemencie. 

bioodpadów w plastikowych workach, 
płynnych resztek jedzenia, mięsa, popiołu, 
odchodów zwierzęcych

ODPADY 
ZMIESZANE

czarny kompletnie wygaszony popiół 
z pieca, kominka i grilla, zużyte środki 
higieny osobistej, resztki po posiłkach 
(np. wędliny, mięsa i kości), tłusty 
i zabrudzony papier, opakowania 
po olejach spożywczych, styropian, 
a także odpady, których nie 
można zakwalifikować do żadnej 
innej kategorii.

leków, chemikaliów,sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, baterii, odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych, zużytych 
akumulatorów, odpadów 
wielkogabarytowych oraz innych odpadów 
niebezpiecznych.

TAK SEGREGUJ ODPADY

Więcej informacji na stronie internetowej segreguj.gliwice.eu




