
ODPADY SUCHE: 
PLASTIKOWE BUTELKI:

PLASTIKOWE BUTELKI PROSIMY ZGNIATAĆ

OPAKOWANIA METALOWE:

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 

PAPIER:

TWORZYWA SZTUCZNE:

SZKŁO:

 PO NAPOJACH, ŚRODKACH CZYSTOŚCI, ŚRODKACH ZMIĘK-
CZAJĄCYCH  TKANINY, PŁYNACH  DO  PRANIA  

 PO ŻYWNOŚCI, NAPOJACH, KARMIE DLA ZWIERZĄT I INNE 
OPAKOWANIA  ORAZ  ODPADY  METALOWE

(np. tetrapak)

 GAZETY, CZASOPISMA, KATALOGI, PROSPEKTY, PAPIER SZKOLNY I BIUROWY, 
KSIĄŻKI W MIĘKKICH OKŁADKACH LUB Z USUNIĘTYMI TWARDYMI OKŁADKAMI, TOREBKI 
PAPIEROWE, PUDEŁKA KARTONOWE I TEKTUROWE (rozłożone), TEKTURA

 PLASTIKOWE OPAKOWANIA PO PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH, 
OPAKOWANIA Z PAPIERU POWLEKANEGO, OPAKOWANIA PO SŁODYCZACH, CIASTKACH, 
OWOCACH, MROŻONKACH itp., PLASTIKOWE TOREBKI, WORKI, REKLAMÓWKI, PLASTIKOWE 
KOSZYCZKI  PO  OWOCACH,  PLASTIKOWE  ZAKRĘTKI

 BUTELKI SZKLANE, OPAKOWANIA PO NAPOJACH I ŻYWNOŚCI, SŁOIKI (bez nakrętek, 
zacisków i uszczelek gumowych), SZKLANE OPAKOWANIA PO KOSMETYKACH I INNE OPAKO-
WANIA  SZKLANE

PIELUCHY JEDNORAZOWE I INNE ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ, ZUŻYTA WATA, WORKI 
Z  ODKURZACZA, SZNURKI  I  WSTĄŻKI,

LUSTRA, SZKŁO  ZBROJONE, SZKŁO  PŁASKIE, SPODKI, CERAMIKA, itp.

NIEDOPAŁKI  PAPIEROSÓW  I  POPIÓŁ  PO  TYTONIU,

OPAKOWANIA  PO  DEZODORANTACH,  PERFUMACH, itp.

BUTELKI  PO OLEJACH, OPAKOWANIA  PO  LEKACH, itp.

WYROBY: Z GUMY, SKÓRY, DREWNA, ZABAWKI, itp.

ZABRUDZONY I TŁUSTY PAPIER, PAPIER Z FOLIĄ, TAPETY, WORKI PO CEMENCIE, itp.

ODZIEŻ, OBUWIE, TEKSTYLIA, itp.

oraz inne odpady
nie będące odpadami przeznaczonymi do gromadzenia w pojemnikach na odpady
i oraz  odpadów „WIELKOGABARYTOWYCH” odbieranych odrębnie

  
  

„SUCHE”
„BIOODPADY”

ODPADY MOKRE: 

BIOODPADY:

ODPADKI SPOŻYWCZE I KUCHENNE Z GOSPODARSTW DOMOWYCH:
SKORUPKI JAJ I ORZECHÓW, ODPADKI Z RYB, ODPADKI Z MIĘSA I DROBNE KOŚCI, RESZTKI 
OWOCÓW, WARZYW, ZEPSUTA ŻYWNOŚĆ, RESZTKI PIECZYWA, FILTRY DO KAWY I HERBATY 
Z ZAWARTOŚCIĄ, TOREBKI Z HERBATĄ itp. 

POZOSTAŁOŚCI  ROŚLIN, KWIATY, LIŚCIE, PRZYCIĘTE CZĘŚCI DRZEW I KRZEWÓW itp.

RĘCZNIKI  PAPIEROWE, CHUSTECZKI HIGIENICZNE, SERWETKI PAPIEROWE itp. 

ODCHODY  MAŁYCH  ZWIERZĄT  Z  TROCINAMI, itp.

ODPADY „WIELKOGABARYTOWE” ODBIERANE SĄ CO TYDZIEŃ W PIĄTEK

ODPADY ODBIERANE SĄ CO TYDZIEŃ  „SUCHE” W ŚRODĘ



BIOODPADY

odpadki spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych: 

ODPADY MOGĄ BYĆ WRZUCANE W TOREBKACH 
PAPIEROWYCH LUB PLASTIKOWYCH

skorupki jaj, odpadki z ryb, odpadki z mięsa i drobne kości, 
skorupki z orzechów, resztki owoców, warzyw, zepsuta żywność, 
resztki pieczywa, filtry do kawy i herbaty z zawartością, torebki

z herbatą, itp. 

kwiaty i pozostałości roślin, liście, przycięte części drzew    
i krzewów, itp.

ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, papier toaletowy, 
serwetki papierowe, itp. 

odchody małych zwierząt z trocinami, itp.

 

WRZUCAMY WYŁĄCZNIE:

odchodów większych zwierząt: w tym psów i kotów

odpadów spożywczych w butelkach i innych pojemnikach 
szklanych, plastikowych oraz metalowych

NIE WRZUCAMY:



MOKRE

pieluchy jednorazowe i inne środki higieny osobistej, zużyta 
wata, worki z odkurzacza,

sznurki i wstążki,

lustra, szkło zbrojone, szkło płaskie, spodki, ceramika itp.

niedopałki papierosów i popiół po tytoniu,

opakowania po dezodorantach, perfumach itp.

butelki po olejach, opakowania po lekach itp.

zużyte wyroby: z gumy, skóry, drewna, zabawki itp.

zabrudzony i tłusty papier, papier z folią, tapety, worki po 
cemencie itp.

zużyta odzież, obuwie i tekstylia itp.

WRZUCAMY WYŁĄCZNIE:

oraz inne odpady nie będące odpadami przeznaczonymi do 
gromadzenia w pojemnikach na odpady „SUCHE” i „BIO-
ODPADY” oraz odpadów „WIELKOGABARYTOWYCH”

odbieranych odrębnie 

NIE WRZUCAMY:

opon samochodowych, gruzu, butelek i pojemników z zawartością, sprzętu 
elektronicznego i części elektronicznych oraz innych odpadów wymagających 
specjalnej przeróbki, w tym akumulatorów i baterii oraz żarówek i świetlówek;

 odchodów większych zwierząt, w tym psów i kotów



SUCHE
WRZUCAMY WYŁĄCZNIE:

oraz inne odpady nie będące odpadami przeznaczonymi do gromadzenia 
w pojemnikach na odpady „SUCHE” i „BIOODPADY” oraz odpadów

„WIELKOGABARYTOWYCH”odbieranych odrębnie 

NIE WRZUCAMY:
butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach, opakowań po 
lekach, opakowań po środkach ochrony roślin, zabawek, styropianu, szkła stołowego 
i okiennego, luster, szyb samochodowych, porcelany i ceramiki, żarówek, zabru-
dzonego i tłustego papieru, papieru  z folią, papieru termicznego i faksowego, papieru 
przebitkowego, pieluch i innych artykułów higienicznych, tapet, worków po ceramice, itp.

plastikowe butelki: po napojach, środkach czystości, środkach 
zmiękczających tkaniny, płynach do prania
(plastikowe butelki prosimy zgniatać)

opakowania metalowe: po żywności, napojach, karmie dla zwierząt 
i inne opakowania oraz odpady metalowe

opakowania wielomateriałowe (np. tetrapak)

papier: gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, papier szkolny 
i biurowy, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi 

okładkami, torebki papierowe, pudełka kartonowe i tekturowe 
(rozłożone), tektura

tworzywa sztuczne: plastikowe opakowania po produktach 
spożywczych, opakowania z papieru powlekanego, opakowania 
po słodyczach, ciastkach, owocach, mrożonkach itp., plastikowe 

torebki, worki, reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach, 
plastikowe zakrętki

szkło: butelki szklane, opakowania po napojach i żywności, 
butelki po napojach alkoholowych, słoiki (bez nakrętek, zacisków 

i uszczelek gumowych), szklane opakowania po kosmetykach 
i inne opakowania szklane
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