
czyste opakowania z papieru i tektury,
gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty,
papier biurowy, papier pakowy, torby i worki
papierowe

zatłuszczone opakowania z papieru, zużyte
ręczniki papierowe i chusteczki, paragony,
papier lakierowany i powleczony folią,
kartony po mleku I napojach, papierowe
worki po nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych, pieluchy
jednorazowe i inne materiały higieniczne
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puste, odkręcone i zgniecione butelki
plastikowe, zakrętki od butelek, plastikowe
opakowania, torebki, worki foliowe,
opakowania po środkach czystości (np.
proszkach do prania), kosmetykach (np.
szamponach, paście do zębów), plastikowe
torby, worki, reklamówki, inne folie, tetra pak*

butelki po olejach samochodowych,
opakowania po olejach silnikowych,
zatłuszczony pojemniki po żywności, butelek i
pojemników z zawartością, plastikowych
zabawek, opakowania po lekach i zużyte
artykułów medycznych

zakrętki od słoików, zgniecione aluminiowe
puszki po napojach, puszki po konserwach,
folia aluminiowa, metale kolorowe, kapsle

zużyte baterie i akumulatory, sprzęt
elektryczny oraz elektroniczny, puszki 
i pojemniki po farbach, części
samochodowe, puszki i pojemniki po
farbach i lakierach

opakowania szklane, w szczególności: puste
butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach,
puste opakowania po lekach, które
opróżniamy z resztek zawartości, ale nie
myjemy, wyjątkiem są znicze które należy
oczyścić z wosku

porcelana, ceramika, szkło stołowe, kryształy,
wyroby ze szkła żaroodpornego, szkło
okienne, lustra, szyby, żarówki, świetlówki,
porcelana, okulary, termometry, strzykawki,

resztki mięsne oraz kości, mokry
lub zabrudzony papier, zużyte materiały
higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe,
żwirek z kuwet dla zwierząt, ceramika,
potłuczone szyby i lustra, tekstylia, tłuszcz z
gotowania

resztki mięsne, kości oraz tłuszcze zwierzęce,
skóry i ości ryb, olej jadalny, ziemia.
kamienie, odchody zwierząt, kamienie,
popiół, ziemia, płyty wiórowe i pilśniowe MDF
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odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj,
fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz
rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez
mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych,
liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie,
trociny, kora drzew, niezaimpregnowane
drewno

porcelana, ceramika, szkło stołowe, kryształy,
wyroby ze szkła żaroodpornego, szkło
okienne, lustra, szyby, żarówki, świetlówki,
porcelana, okulary, termometry, strzykawki,BI
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jak segregować śmieci w domu?


