
CO WRZUCAMY DO WORKÓW NA ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE ? 

GMINA BEŁŻYCE 

PAPIER I MAKULATURA                                                                         
(niebieski nadruk) 

METAL, TWORZYWA SZTUCZNE 
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE               

(żółty nadruk)  

SZKŁO I OPAKOWANIA  SZKLANE                         
(zielony nadruk) 

ODPADY BIODEGRADOWALNE                  
(brązowy nadruk) 

co wrzucamy:  co wrzucamy:  co wrzucamy:  co wrzucamy:  
gazety, książki, katalogi, zeszyty, 

magazyny kolorowe ulotki, 
papierowe torby i worki,  kartony i 

tekturę oraz opakowania  wykonane 
z tych materiałów 

puste butelki po płynach i napojach (puste 
opakowania po szamponach, płynach do 

naczyń, środkach czystości), puszki po 
napojach, konserwach, plastikowa butelka 
po oleju (brudna, lecz bez zawartości), po 
farbie do włosów, puszka po lakierze do 

włosów, drobny złom żelazny i metali 
kolorowych, folię, woreczki i reklamówki, 
plastik biodegradowalny, czysty styropian 

opakowaniowy 

butelki, słoiki (nie ma znaczenia czy 
potłuczone, czy nie),  szklane 
opakowania po kosmetykach, 

szklana butelka po oleju, oliwie 
(brudna, lecz bez zawartości) 

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki, 
skórki, ogryzki, itp.), niewielkie ilości gałęzi 

drzew i krzewów, niewielkie ilości skoszonej 
trawy, liści, kwiatów, trociny i korę drzew, 

resztki jedzenia bez produktów pochodzenia 
zwierzęcego i tłuszczu, niezaimpregnowane 

drewno, opakowania posiadające oznaczenie w 
postaci piktogramu „sadzonki” z podanym nr 

certyfikatu, potwierdzającym ich 
kompostowalność i spełnienie wymagań 

europejskiej normy EN 13432 

nie wrzucamy:  nie wrzucamy: nie wrzucamy: nie wrzucamy: 
tłustych i zabrudzonych papierów 

(np. opakowań po maśle, twarogu, 
brudnego papier do pieczenia), 

kalki, tapet, niedopałków 
papierosów, ręczników 

papierowych, papieru typu: 
paragon, wyciąg bankowy, faktura, 

itp. 

wkładów do zniczy, styropianu 
budowlanego, butelek po olejach 

samochodowych, terakoty,  pojemników po 
farbach, lakierach i aerozolach, opakowań 

po medykamentach, opakowań po 
opryskach, worków po nawozach, części 

samochodowych, 

luster i szkła zbrojonego, naczynia 
żaroodpornego, szkła hartowanego, 
szkła z kuchenki indukcyjnej, szkła 

okiennego, lamp jarzeniowych, 
żarówek,   fajansu i porcelany, 

ceramiki, szkła stołowego, 
termometrów, zniczy 

resztek jedzenia zawierających produkty 
pochodzenia zwierzęcego lub tłuszcz (kości, 
mięso, ości, padlina),  oleju jadalnego, oleju 

silnikowego,  płynnych odpadów kuchennych,  
płyt wiórowych, drewna impregnowanego, 

odchodów zwierząt, trocin zanieczyszczonych 
odchodami zwierząt, piasku i sorbentu dla 

kotów, opakowania z plastiku roślinnego, bio 
sztućce, bio opakowania np. ze skrobi 

kukurydzianej,  popiołu, ziemi, piachu, pieluch 
jednorazowych, toreb BIO jednorazowych, 

niedopałków papierosów 

Zanim wrzucisz do worka - opróżnij wrzucane przedmioty z resztek produktów, zgnieć puszkę, butelkę ! 
 

  

 

  

 

   
 


