
Jak prawidłowo segregować odpady? 
 

PAPIER:  

częstotliwość odbioru 1 raz/m-c

Wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, 

zeszyty, papier biurowy, torby papierowe, książki w miękkich   

okładkach 

Nie wrzucamy: zabrudzony lub tłusty papier, odpady 

higieniczne np. zużyte chusteczki, papier lakierowany i 

powlekany folią, pieluchy, tapety 

TOWORZYWA SZTUCZNE: 

 częstotliwość odbioru 1 raz/m-c

Wrzucamy: plastikowe opakowania po żywności, plastikowe 

reklamówki i torebki, plastikowe butelki po napojach, nakrętki, 

opakowania z tworzyw sztucznych, kartony po mleku, puszki po 

konserwach i napojach, opakowania z metali, zakrętki po 

słoikach, kapsle 

Nie wrzucamy: sprzętów AGD i RTV, opakowań po lekach, 

styropianu budowlanego, baterii i akumulatorów, puszek po 

farbach i aerozolach, zabawek plastikowych, rury PCV  

SZKŁO:  

częstotliwość odbioru 1 raz/m-c

Wrzucamy: słoiki bez zakrętek, butelki po napojach i żywności, 

szklane opakowania po kosmetykach, butelki po napojach 

alkoholowych, opakowania szklane po art. spożywczych 

Nie wrzucamy: ceramiki i porcelany, szkło okularowe i 

żaroodporne, znicze z zawartością wosku, lustra i szyby, 

żarówki, świetlówki, lampy szkła gospodarczego (misek i talerzy 

itp.),  

BIOODPADY: 

częstotliwość odbioru od IV-X 2 razy/m-c w pozostałym okresie 1 raz/m-c 

Wrzucamy: obierki owoców i warzyw, resztki ugotowanych 

warzyw, skorupki jaj, resztki produktów mlecznych, resztki 

jedzenia natury roślinnej, fusy po kawie i herbacie, zwiędnięte 

kwiaty, trawę, chwasty, liście i gałęzie, wióry z drewna  

Nie wrzucamy: odchodów zwierząt, resztek jedzenia w płynie 

np. zup, kości i ości, drewna impregnowanego, piasku, środków 

ochrony roślin, popiołu, płyt wiórowych

ZMIESZANE:  

Częstotliwość odbioru od IV-X 2 razy/m-c w pozostałym okresie 1 raz/m-c

Wrzucamy: m.in. zatłuszczony papier, zabrudzone folie, zużyte 

ręczniki i papierowe chusteczki, mokre opakowania np. po 

wędlinie, art. higieniczne (np. pieluchy), szkło stołowe, pieluchy, 

ceramika, lustra, mięso, ości, kości, zużyte ścierki,  gąbki, 

tekstylia, potłuczone szkło, drewniane chochle, deski do 

krojenia, drobne produkty z gumy i kauczuku, guziki, 

opakowania po lekach, maszynki do golenia, opatrunki, 

bandaże, rękawiczki, gumki, pluszowe misie. 

POPIÓŁ: 

Częstotliwość odbioru: w okresie grzewczym tj. od października do kwietnia – co najmniej raz w miesiącu, 

a poza okresem grzewczym tj. od maja do września jeden raz w tym okresie; 

Wrzucamy: popiół i żużel z palenisk, odpady z popielniczek, 

żużel i popiół z grilla     

                                                                          

Uwaga! do pojemnika należy wrzucać jedynie WYSTUDZONY 

popiół. Niedozwolone jest gromadzenie popiołu w workach, 

wiaderkach lub wraz z innymi odpadami komunalnymi



 

 


