
Gospodarka odpadami – zasady selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych

WSKAZÓWKA! 
Przeterminowane leki, opakowania po lekach, w tym blistry, termometry rtęciowe 
możesz także bezpiecznie przekazać w wybranych aptekach. Zużyte baterie i zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w wielu sklepach i punktach zbierania.
Sortując odpady, chronisz środowisko i pomagasz odzyskiwać cenne surowce!

Odpady, to nie śmieci! To cenne surowce, które mogą służyć do wytwarzania nowych 
produktów, opakowań, a nawet wartościowego nawozu. Pod warunkiem, że są dobrze 
posortowane.

Wrzucamy: wszystkie opakowania 
z tworzyw sztucznych, w tym kubeczki 
po jogurtach, butelki i folie, plastikowe 
pojemniki po detergentach, opakowania 
wielomateriałowe (np. kartony po mleku 
czy folie po batonikach lub chipsach), 
metale (np. puszkę po konserwie lub 
po napoju).

Pamiętaj, opakowania muszą być puste, 
ale nie trzeba ich myć!

Wrzucamy: elementy papierowe 
i tekturowe, w tym opakowania, kartony, 
gazety, czasopisma, papiery biurowe 
i szkolne, zeszyty.

Pamiętaj, papier zatłuszczony nie nadaje 
się do recyklingu. Wyrzuć go do odpadów 
zmieszanych!

Wyrzucamy: opakowania szklane, 
jak puste butelki, słoiki czy szklane 
opakowania po kosmetykach (jeżeli 
nie są wykonane z trwale połączonych 
kilku surowców).

Pamiętaj, potłuczone szklanki, 
ceramiczne naczynia, lustra, szyby 
czy zepsute okulary nie mogą trafić 
do zielonego pojemnika!

Jeśli nie możesz czegoś wrzucić do 
kolorowych pojemników, ani oddać 
do PSZOK-u lub innego punktu zbierania, 
wyrzuć to do pojemnika na odpady 
zmieszane, zwane także resztkowymi. 
Będą to np. zatłuszczony papier, zbite 
lustro lub szklanka czy resztki mięsa.

Wyrzucamy: odpady roślinne (np. liście, łody- 
gi, kwiaty) oraz odpady żywności, czyli resztki 
jedzenia, obierki, łupiny, skorupki po jajach, 
resztki warzyw i owoców (także popsute).

Pamiętaj, że jeśli odpady z brązowego 
pojemnika przekazywane są do kompostowa-
nia, to nie należy wrzucać do niego kości 
i resztek mięsa, gdyż uniemożliwią ten proces! 
Natomiast jeśli w Twojej gminie odpady bio 
trafiają do biogazowni, ww. odpady można 
umieszczać w tym pojemniku.

Wskazówka! Możesz założyć własny kompo-
stownik i odpady bio wraz z odpadami 
zielonymi poddać kompostowaniu. Dzięki 
temu nie będziesz musiał czekać na odbiór 
odpadów i zyskasz cenny nawóz do uprawy 
roślin w domu i ogrodzie!
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PAPIER

PSZOK 
Ważnym elementem systemu selektywnego zbierania odpadów są Punkty Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w skrócie PSZOK. W każdej gminie 
powinno być co najmniej jedno takie miejsce. Przywozimy tu stare meble, zużyte 
opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, drobny gruz budowlany, farby 
i puste pojemniki po farbach, smarach, olejach, przepalone świetlówki, żarówki, 
zużyte akumulatory i baterie, starą odzież, przeterminowane leki i chemikalia oraz 
wiele innych.
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