
 

ZASADY SEGREGACJI  

ŻÓŁTY WOREK: 
 

Tworzywa sztuczne – Plastik, 
Metal, Opakowania Stalowe, 
Opakow. Wielomateriałowe 

 

•odkręcone i zgniecione plasti-

kowe butelki po napojach i na-

krętki, 

•kapsle, zakrętki od słoików 

•plastikowe opakowania po pro-

duktach spożywczych  

•opakowania wielomateriałowe 

(np. kartony po mleku i sokach)  

•opakowania po środkach czy-

stości (np. proszkach do prania), 

kosmetykach (np. szamponach, 

paście do zębów) itp.  

•plastikowe torby, worki, rekla-

mówki,  

•aluminiowe puszki po napojach 

i sokach  

•puszki po konserwach  

•metale kolorowe  

 
Nie należy wrzucać: 

•butelek i pojemników z zawar-

tością  

•plastikowych zabawek  

•opakowań po lekach i zużytych 

artykułów medycznych  

•opakowań po olejach silniko-

wych  

•części samochodowych  

•zużytych baterii i akumulatorów  

•puszek i pojemników po farbach 

i lakierach  

•zużytego sprzętu elektronicz-

nego i AGD  
 

NIEBIESKI WOREK: 
 

Papier  
 

 

 

•opakowania z papieru, karton, 

tekturę (także falistą)  

•katalogi, ulotki, prospekty  

•gazety i czasopisma  

•papier szkolny i biurowy, za-

drukowane kartki  

•zeszyty i książki  

•papier pakowy  

•torby i worki papierowe  
 

Nie należy wrzucać: 

•ręczników papierowych i zuży-

tych chusteczek higienicznych  

•papieru lakierowanego i po-

wleczonego folią  

•papieru zatłuszczonego lub 

mocno zabrudzonego  

•kartonów po mleku i napojach  

•papierowych worków po na-

wozach, cemencie i innych ma-

teriałach budowlanych  

•tapet  

•pieluch jednorazowych 

i innych materiałów higienicz-

nych  

•zatłuszczonych jednorazo-

wych opakowań z papieru i na-

czyń jednorazowych  

•ubrań  
 

ZIELONY WOREK: 
 

Szkło  
 

 
 

•Butelki i słoiki po napojach      

i żywności (w tym butelki po 

napojach alkoholowych i ole-

jach roślinnych)  

•Szklane opakowania po 

kosmetykach (jeżeli nie są 

wykonane z trwale połączo-

nych kilku surowców)  
 

Nie należy wrzucać: 

•Ceramiki, doniczek, porce-

lany, fajansu, kryształów  

•Szkła okularowego  

•Szkła żaroodpornego  

•Zniczy z zawartością wo-

sku  

•Żarówek i świetlówek  

•Reflektorów  

•Opakowań po lekach, roz-

puszczalnikach, olejach sil-

nikowych  

•Luster  

•Szyb okiennych i zbrojo-

nych  

•Monitorów i lamp telewizyj-

nych  

•Termometrów i strzykawek  
 

BRĄZOWY WOREK: 
 

Odpady Komunalne Ulegające 
Biodegradacji 

 
 

•Odpady roślinne z pielęgnacji 

ogrodów (liście, skoszona trawa, 

chwasty)  

•Drobne gałązki z  drzew i 

krzewów 

•Odpady kuchenne (obierki po 

owocach i warzywach, resztki 

jedzenia, skorupki jajek) 

 

Nie należy wrzucać: 

• Kości zwierząt, mięsa i padliny 

zwierząt 

•Olejów jadalnych 

•Drewna impregnowanego, płyt 

wiórowych i MDF 

•Leków, 

•Odchodów zwierząt 

•  Innych odpadów komunalnych    

(w tym niebezpiecznych) 
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