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Dlaczego warto segregować

odpady?
Problem generowania każdego dnia olbrzymiej 

ilości odpadów jest powszechnie znany. To 

kłopot całej współczesnej cywilizacji i naszego 

konsumpcyjnego stylu życia. Często nie 

zdajemy sobie sprawy, że co roku 

statystyczny Polak wytwarza nawet 315 kg 

śmieci. Dlatego tak ważna jest ich segregacja 

u źródła, czyli w gospodarstwach domowych. 

Dowiedz się, jak poprawnie segregować

odpady. 



Wrzucamy: 
• Butelki PET po napojach o różnej pojemności,

• Opakowania po chemii gospodarczej np. szamponach, 
płynach do mycia naczyń,

• Folie, reklamówki, woreczki, folie z palet lub innych 
opakowań,

• Kubki po maśle, jogurcie, kartony po mleku, sokach -

opakowania tzw. tetrapaki
• Puszki metalowe 

►Należy jednak pamiętać, aby butelki i opakowania były 
wypłukane z ewentualnych resztek, np. jedzenia



Nie wrzucamy:

• Baterii

• Styropianu i gumy

• Sprzętu AGD

• Butelek i opakowań po smarach, olejach i środkach 
owadobójczych i chwastobójczych

• Puszek po farbach

• Opakowań po lekach 



Wrzucamy:

• Papier

• Książki, gazety, ulotki, katalogi, zeszyty,
• Torby papierowe, papier szkolny i biurowy, 

Nie wrzucamy::
•Zabrudzonego i tłustego papieru,

•Papieru z folią,
•Kartonów po mleku i napojach, 

•Worków po cemencie, gipsie itd.



Wrzucamy:

• Szkło,
• Słoiki po żywności,

• Butelki po napojach i alkoholu,
• Pojemniki szklane, stłuczkę szklaną,

• Szklane opakowania po kosmetykach.
► Należy jednak pamiętać, aby pojemniki szklane były 

wypłukane z ewentualnych resztek, np. żywności 

Nie wrzucamy:
•Porcelany i ceramiki,

•Luster, szkła okiennego,
•Ekranów i lamp telewizyjnych, żarówek, 

świetlówek



Wrzucamy:

• Skoszoną trawę

• Trociny i korę drzew

• Resztki jedzenia 

• Gałęzie drzew i krzewów

Nie wrzucamy:
•Ziemi i kamieni

•Popiołu 

•Odpadów higienicznych

•Płynnych odpadów kuchennych



Wrzucamy:

• Trwale zabrudzone opakowania, tworzywa sztuczne 

wielowarstwowe składające się z kilku rodzajów 
materiałów,

• Zabawki, gumy i silikony,

• Pampersy i środki higieny osobistej.
• Fajans, porcelana,

Nie wrzucamy:
•Termometrów rtęciowych,

•Leków,
•Baterii i akumulatorów,
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