Do żółtego worka / żółtego kosza na śmieci wrzucamy:
wyłącznie używane i całkowicie opróżnione opakowania, które nie są wykonane
z papieru, tektury, kartonu lub szkła. Prosimy o oddzielenie poszczególnych
części opakowania. Mycie nie jest konieczne.
Na przykład:
·	przykrywki z aluminium, blachy
i tworzywa sztucznego
· blistry farmaceutyczne
· folia z masła
· kubki po maślance i jogurtach
·	torby zakupowe oraz
woreczki na owoce i warzywa
z tworzywa sztucznego
·	opakowania po lodach
· materiał wypełniający
z opakowań wysyłkowych
z tworzywa sztucznego,
jak np. folia bąbelkowa lub
pianka
· puszki
· kapsułki
·	tacki z tworzywa sztucznego
i folia do żywności
·	tacki na dania gotowe

· kartony po mleku i napojach
·	opakowania batoników
z musli
· worki po makaronie
·	butelki po detergentach
i środkach do czyszczenia
·	opakowania do wyciskania lub
uzupełniania produktów np. na detergenty,
mydło w płynie lub przetarte owoce
·	tubki po musztardzie
·	butelki po szamponie
do włosów
·	aerozole
·	torebki po zupach i sosach
· puszki i miski na paszę
dla zwierząt
· tubki po paście do zębów
itd.

Do żółtego worka / żółtego kosza na śmieci nie wrzucamy:
opakowań z papieru, tektury, kartonu i szkła, a także wszystkich odpadów,
które nie są opakowaniami.
Na przykład:
·	stare ubrania
·	baterie i akumulatory
· szkło opakowaniowe
·	blaszane naczynia
· płyty CD i dyskietki
· wkłady do drukarek
· maszynki jednorazowe
· urządzenia elektroniczne
· resztki jedzenia
· pudełka składane
·	zapalniczki
· filmy, płyty DVD oraz
kasety video
· żarówki i lampy

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

energooszczędne
guma
wełna drzewna
artykuły higieniczne
żwirek dla kota
produkty ceramiczne
zabawki
koszulki na dokumenty
długopisy
nieopróżnione opakowania
chusteczki papierowe
papier i tektura
plastry, opatrunki
porcelana

Możliwe są wyjątki regionalne (np. kosz na surowce
wtórne). Więcej informacji można uzyskać od władz
lokalnych. Zeskanuj kod QR lub kliknij TUTAJ do
Twojej osoby kontaktowej.

·	odpady resztkowe
i organiczne
· buty
· rajstopy
· pozostałości styropianu
z płyt izolacyjnych
· pozostałości tapet
· pieluchy
· szczoteczki do zębów
· niedopałki papierosów
itd.

Do kontenerów na szkło wrzucamy:
wyłącznie całkowicie opróżnione szklane opakowania. Szklane opakowania
należy segregować według koloru: biały, brązowy i zielony a następnie wrzucać
do odpowiedniego kontenera. Nieprzypisane kolory jak np. niebieskie szkło
wrzuca się do szkła zielonego. Zakrętki nie należy odkręcać.
Na przykład:
·	wszystkie butelki bez kaucji, butelki
szklane np. na wino, szampana, wódkę,
ocet, olej, mleko, soki owocowe i
warzywne oraz nektary owocowe
· szklane flakoniki, np. po perfumach
· słoiki po marmoladzie, ogórkach i
musztardzie
·	inne szklane opakowania po owocach,
sosach, zupach, warzywach
itd.

BIAŁE
SZKŁO

ZIELONE
SZKŁO

BRĄZOWE
SZKŁO

Do kontenerów na szkło nie wrzucamy:
wszystkich odpadów, również ze szkła, które nie są opakowaniami.
Na przykład:
·	formy do zapiekania
·	lampy samochodowe
·	szyby samochodowe
·	baterie
·	odpady organiczne
i resztkowe
· szkło ołowiowe
·	doniczki
·	wazony
· płyty kuchenne
· płaskie szkło
· kartony po napojach
·	ceramika szklana
· płyty gazowe

· żarówki
· szkło żaroodporne
· szkło izolacyjne
·	dzbanki do kawy
·	szyby kominkowe
i piekarnikowe
·	ceramika
· świetlówki
· opakowania po żywności
·	monitory
·	naczynia porcelanowe
· produkty i elementy opakowań
z tworzywa sztucznego
·	lustra

Więcej informacji można uzyskać od władz lokalnych.
Zeskanuj kod QR lub kliknij TUTAJ do Twojej osoby
kontaktowej.

·	strzykawki
·	butelki kamionkowe
· talerze, filiżanki
·	bidony
itd.

Do kontenera na papier wrzucamy:
wszystkie opakowania wykonane z papieru, tektury lub kartonu, ale
bez przylegających do nich resztek żywności. Opakowania powinny być
rozdrobnione lub złożone.
Na przykład:
opakowania z papieru,
tektury lub kartonu:
·	torebki po pieczywie,
mięsie i owocach
· wkłady na jaja
· składane pudełka różnych kształtów
· materiał wypełniający z opakowań
wysyłkowych z papieru, tektury lub
kartonu:
· torebki po mące i cukrze
· kartony po makaronie
· papierowe torby zakupowe
·	kartoniki z kubków
po jogurtach itp.
· pudełka po pizzy
· pudełka po pralinach

Produkty, które nie są opakowaniami
z papieru, tektury lub kartonu:
· listy
· koperty
· książki
· papier podarunkowy
· katalogi
· pocztówki
· zeszyty
· prospekty reklamowe
· gazety
· czasopisma
itd.

Do kontenera na papier nie wrzucamy:
wszystkich odpadów i opakowań, które nie są wykonane z papieru, tektury i kartonu.
Na przykład:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

baterie
odpady organiczne
folia z masła
puszki
zdjęcia
szkło
pudełka drewniane
wełna drzewna
paragony kasowe i wyciągi z konta
(papier termiczny)
· tworzywo sztuczne
· odpady kuchenne
· ręczniki kuchenne i
papierowe chusteczki

·
·
·
·
·
·

poduszki powietrzne
metale
kartony po mleku i napojach
brudne lub pełne opakowanie
torebki po zupach i sosach
papier specjalistyczny, np. papier do
pieczenia, papier termiczny, papier
fotograficzny
· styropian
· tapety
· korki z wina i szampana
itd.

Więcej informacji można uzyskać od władz lokalnych.
Zeskanuj kod QR lub kliknij TUTAJ do Twojej osoby
kontaktowej.

