
ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW 
W GDAŃSKU OD 1 KWIETNIA 2018 ROKU 

PAPIER – pojemnik/worek niebieski

SZKŁO – pojemnik/worek zielony

RESZTKOWE – pojemnik szary pojemnik szary RESZTKOWE –  

BIO – pojemnik brązowy

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE  
– pojemnik/worek żółty

opakowania z papieru, kartonu i tektury
katalogi, ulotki, prospekty
gazety i czasopisma
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
zeszyty i książki
papier pakowy
torebki i worki papierowe

opróżnione z zawartości i pozbawione zakrętek  
i kapsli butelki po napojach i żywności 
puste słoiki bez zakrętek
szklane opakowania po kosmetykach

papier powleczony folią
papier zatłuszczony i mocno zabrudzony
zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru i naczynia jednorazowe
zużyte artykuły higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe
kości zwierząt i surowe mięso
odchody zwierząt i materiały nimi zanieczyszczone  
(w tym żwirek dla kotów i ściółkę dla gryzoni)
ubrania, małe zabawki
styropian pochodzący z gospodarstw domowych (np. stanowiący  
opakowania sprzętu agd/rtv oraz jednorazowe naczynia styropianowe)
ceramikę, doniczki, porcelanę, fajans, kryształy
szkło okularowe, lustra
szkło żaroodporne, duraleks i naczynia kuchenne
znicze z zawartością wosku, popiół
wszystko to, czego nie można umieścić w pozostałych pojemnikach  
i co nie nadaje się do recyklingu

obierki, odpadki warzywne i owocowe 
drobne gałęzie drzew i krzewów
skoszoną trawę, liście, kwiaty
resztki jedzenia
zabrudzone ręczniki papierowe  
i zużyte chusteczki higieniczne

opróżnione z zawartości, zgniecione i zakręcone plastikowe butelki
kartony po mleku i sokach (tzw. tetrapaki)  
i opakowania wielomateriałowe
opakowania plastikowe po chemii gospodarczej, kosmetykach
plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie
opróżnione puszki po żywności i napojach
folię aluminiową
złom żelazny i metale kolorowe
metalowe kapsle, zakrętki od słoików

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych 
papieru powleczonego folią
papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
kartonów po mleku i napojach (tzw. tetrapaków)
papierowych worków po nawozach,  
cemencie i innych materiałach budowlanych
tapet
pieluch jednorazowych i podpasek
zatłuszczonych, jednorazowych opakowań z papieru  
i naczyń jednorazowych

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
szkła okularowego
naczyń kuchennych, duraleksu i szkła żaroodpornego
zniczy z woskiem

opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
luster
szyb okiennych i zbrojonych
monitorów i lamp telewizyjnych
termometrów i strzykawek

kości zwierząt i surowego mięsa
popiołu
leków
drewna impregnowanego
płyt wiórowych i MDF
ziemi i kamieni
odchodów zwierząt i materiałów nimi zanieczyszczonych (w tym 
żwirku dla kotów i ściółki dla gryzoni)
zużytych artykułów higienicznych, w tym pieluch jednorazowych
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

odpadów budowlanych i rozbiórkowych
odpadów wielkogabarytowych
odpadów niebezpiecznych
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym sprzętu 
RTV i AGD)
części samochodowych w tym opon
opakowań po olejach silnikowych i smarach
puszek i pojemników po farbach i lakierach
baterii i akumulatorów
leków i zużytych artykułów medycznych

butelek i pojemników z zawartością
opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
opakowań po olejach silnikowych i chemii samochodowej
części samochodowych
zużytych baterii i akumulatorów
puszek i pojemników po farbach i lakierach
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
styropianu
zabawek
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www.czystemiasto.gdansk.pl

Aby dowiedzieć się, gdzie w sposób 
odpowiedzialny przekazywać odpady 
niebezpieczne i nietypowe, 
zajrzyj na www.czystemiasto.gdansk.pl


