
Wrzucamy:

Niebieski worek / Pojemnik z napisem „PAPIER”
gazety, magazyny, czasopisma, tekturę i kartony, zeszyty i  
książki w miękkiej oprawie, worki i torby papierowe, papier 
biurowy i szkolny,

Biały worek / Pojemnik z  napisem „SZKŁO 
BEZBARWNE”
butelki, słoiki ze szkła bezbarwnego, pojemniki po 
kosmetykach ze szkła bezbarwnego,

Zielony worek / Pojemnik z napisem „SZKŁO 
KOLOROWE”
butelki, słoiki ze szkła kolorowego, pojemniki po kosmetykach 
ze szkła kolorowego,

Żółty worek / Pojemnik z  napisem „METAL, 
TWORZYWA SZTUCZNE”
plastikowe butelki i pojemniki oznaczone symbolami PET, 
HDPE, LDPE, PE, PP, plastikowe zakrętki, nakrętki i przykrywki, 
plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości, 
plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurcie), 
plastikowe reklamówki (woreczki, siatki itp.), puszki po 
napojach i konserwach, drobny złom żelazny, metalowe 
kapsle, kartonowe opakowania po sokach i mleku tzw. „Tetra 
Pack”,
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Nie wrzucamy:

kartonów pokrytych folią, np. po sokach i mleku, tzw. „Tetra 
Pack”, papieru połączonego z folią (np. koperty z plastikowym 
okienkiem), tłustego lub mokrego papieru, artykułów 
higienicznych, worków po cemencie, papierów technicznych i 
przebitkowych (paragony, faktury).
PAMIĘTAJ MIESZKAŃCU! Usuń wszelkie metalowe elementy 
(zszywki, spinacze itp.).

porcelany i ceramiki, naczyń żaroodpornych, szklanek, 
kieliszków, kufli, itp. szkła płaskiego (szyby okienne i 
samochodowe, lustra, szkło zbrojeniowe), żarówek, szkła 
okularowego, ekranów i kineskopów, zakrętek, kapsli, 
przykrywek, opakowań po lekach (słoiczków, butelek, 
strzykawek, ampułek).
MIESZKAŃCU! wypłucz szkło - nie musisz czyścić szkła 
z etykiet, usuń nakrętkę, zakrętkę lub przykrywkę, nie tłucz 
szkła, opróżnij opakowanie (słoik, butelkę) z zawartości.

porcelany i ceramiki, naczyń żaroodpornych, szklanek, 
kieliszków, kufli, itp. szkła płaskiego (szyby okienne i 
samochodowe, lustra, szkło zbrojeniowe), żarówek, szkła 
okularowego, ekranów i kineskopów, zakrętek, kapsli, 
przykrywek, opakowań po lekach (słoiczków, butelek, 
strzykawek, ampułek).
MIESZKAŃCU! wypłucz szkło - nie musisz czyścić szkła 
z etykiet, usuń nakrętkę, zakrętkę lub przykrywkę, nie tłucz 
szkła, opróżnij opakowanie (słoik, butelkę) z zawartości.

butelek po olejach spożywczych, silnikowych, smarach i 
płynach chłodniczych, zabawek, sprzętu AGD, opakowań po 
lekarstwach, opakowań po środkach chwastobójczych, puszek 
po farbach, opakowań po aerozolach (np. po lakierze do 
włosów, dezodorancie).
MIESZKAŃCU! plastikowe bądź metalowe nakrętki i kapsle 
nie wyrzucamy razem z butelką – należy je wyrzucić osobno, 
puszkę/plastikową butelkę opłucz i zgnieć.
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