
Baza odpadów

Słownik
segregacji

Wszystko, co robimy,
służy ochronie środowiska.
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Baza odpadów

Nawet najmniejsze działania czy zmiana 
codziennych nawyków jest cennym gestem,  
by chronić środowisko Ziemi i wpływać  
na zatrzymanie zmian klimatu”. 
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Baza odpadówSłowo wstępu

Pozostań w … obiegu!  
Odzyskuj jak najwięcej surowców wtórnych!

Najważniejsze dwie zasady ekologiczne brzmią: nie marnuj zasobów i ograniczaj produkcję 
odpadów!  Niemniej, nieustannie je wytwarzamy i będziemy wytwarzać. Dlatego tak ważne jest, by 
z odpadami społeczeństwo postępowało odpowiedzialnie. Co to znaczy? Po pierwsze to działania 
nas wszystkich umożliwiające maksymalny odzysk surowców wtórnych oraz bioodpadów, tak 
by mogły dalej krążyć w obiegu i były pożytecznie wykorzystywane. Po drugie to ograniczanie 
zużywania zasobów naturalnych planety. Wreszcie – po trzecie – to przekazywanie odpadów 
nietypowych i niebezpiecznych do utylizacji w ramach usług profesjonalnych, aby zagwarantować 
bezpieczne dla środowiska i ludzi ich zagospodarowanie.    

W tym właśnie będzie kompleksowo pomagać Słownik Segregacji przygotowany przez Miasto 
Gdańsk i Zakład Utylizacyjny. Codziennie przy naszych domowych pojemnikach czy przy altanach 
śmietnikowych zadajemy sobie różne pytania: jak segregować tworzywa sztuczne, gdzie wyrzucić 
karton po mleku, gdzie powinny trafiać pieluchy, kości po posiłkach, co zrobić ze zużytymi bateriami, 
gdzie wyrzucić pęknięte lustro, zepsuty rower, stare farby malarskie czy styropian z opakowania 
nowej lodówki? Na każdą wątpliwość jest odpowiedź. Wystarczy zerknąć do słownika lub 
skorzystać z aplikacji Czyste Miasto Gdańsk na swoim telefonie.

Warto pamiętać, że na pozytywny efekt ekologiczny pracują wspólnie mieszkańcy i spółki 
komunalne zajmujące się gospodarką odpadami. To wzajemne uzupełnianie się, bez którego nie 
byłoby możliwe skuteczne odzyskiwanie surowców wtórnych i kompostowanie bioodpadów. 
Jak to wygląda w praktyce? Gdańszczanki i gdańszczanie wysegregowują tworzywa sztuczne 
do żółtych pojemników i worków. W kolejnym etapie specjalne maszyny w sortowni odpadów 
Zakładu Utylizacyjnego muszą je podzielić na konkretne podkategorie. M.in. butelki plastikowe 
zielone, niebieskie, bezbarwne, folie grube i cienkie (kolorowe, transparentne), plastiki po chemii 
gospodarczej. Dopiero tak przygotowany surowiec może zostać przekazany do recyklingu. Cały 
ten proces to wspólna praca, mieszkańców i technologii. Nie byłby on możliwy bez zaangażowania 
każdego z nas.  W służbie ochrony środowiska i gospodarki obiegu zamkniętego. 

Drodzy Mieszkańcy, wspólnie działajmy w jednym celu. Dla dobra nas samych i przyszłości 
kolejnych pokoleń.

Baza 
odpadów

Słowo 
wstępu

metale i tworzywa 
sztuczne

resztkowe

papier

bio

Olga Goitowska  
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Gdańsku 

Urząd Miejski w Gdańsku

Grzegorz Orzeszko  
Prezes Zakładu Utylizacyjnego  

w Gdańsku 

do apteki

szkło PSZOK

niebezpieczne
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metale i tworzywa 
sztuczne

metale i tworzywa 
sztuczne

resztkowe resztkowepapier papierbio bio

do apteki do apteki

szkło szkło

niebezpieczne niebezpiecznePSZOK PSZOK

Baza odpadówBaza odpadów

A

Aceton

Aerozole  
(z resztkami zawartości)

AGD

Agrafka

Agrowłóknina

Akumulator / Akumulatorki  
(baterie)

Akwarium

Album fotograficzny

Aluminiowa tacka (czysta)

Aluminiowa tacka po pizzy

Aluminiowa torebka po zupie

Aluminium

Ananas

Antyperspirant (puste opakowanie)

Antena satelitarna

Aparat do ucha

Aparat fotograficzny

Arbuz

Armatura łazienkowa

Artykuły higieniczne

Atrament do drukarki

Automat do gier

Automat uruchamiany monetą

Awokado

Azbest *

B

Balon (gąsior) na wino

Balsam do ciała

Banan

Bandaże

Bańki po ropie

Basen ogrodowy (zwinięty)

Basen rozporowy

Bateria

Bateria od laptopa

Bateria ścienna

Bateria umywalki

Bateria z telefonu

Baterie (do umywalek)

Baterie guzikowe

Baterie łazienki

Bawełna

Beton pył

Bezpiecznik elektroinstalacyjny

Biblioteczka

Bibuła

Bidon plastikowy

Bielizna

Bigos

Biodegradowalne tworzywo  
sztuczne

Biszkopty

Biurko

Biustonosz

Blacha

Blacha do pieczenia

Blaszane, emaliowane naczynia  
kuchenne - duże (np. garnek, miska)

Blaszka do pieczenia

Blat kuchenny

Blender

Blistry po tabletkach (puste)

Bloczek polerski (kosmetyczny)

Blok rysunkowy

Blok techniczny

Bluzka

Boazeria plastikowa lub PCV

Boczek

Bojler elektryczny

Bombka choinkowa

Brama garażowa

Brodzik

Brudna reklamówka

Brudne opakowania

Brudne ubrania

Brudny papier

Bruk
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Baza odpadówBaza odpadów

Brykiet

Bryndza

Brytfanka

Brzeszczot

Brzoskwinie

Bułka

Bułka tarta

Buraki

Buteleczka po podkładzie do twarzy 
(szklana)

Butelka PET po napojach

Butelka plastikowa po jogurcie

Butelka plastikowa po kefirze

Butelka plastikowa po ketchupie

Butelka plastikowa po lekach

Butelka plastikowa po majonezie

Butelka plastikowa po mleku

Butelka plastikowa po musztardzie

Butelka plastikowa po mydle  
w płynie

Butelka plastikowa po napojach

Butelka plastikowa po płynie  
do kąpieli

Butelka plastikowa po płynie  
do prania

Butelka plastikowa po szamponie  
do włosów

Butelka plastikowa po tabletkach

Butelka po Ajaxie (pusta)

Butelka po Domestosie (pusta)

Butelka po Krecie (pusta)

Butelka po mleczku do czyszczenia

Butelka po odkamieniaczu (pusta)

Butelka po odżywce do włosów

Butelka po oleju przemysłowym

Butelka po oleju roślinnym (szklana)

Butelka po oleju silnikowym

Butelka po płynie do mycia naczyń

Butelka po płynie do mycia szyb

Butelka po płynie do płukania tkanin

Butelka po płynie do podłóg

Butelka po płynie do szyb (pusta)

Butelka po płynie do WC (pusta)

Butelka po środku do czyszczenia 
tapicerki (pusta)

Butelka po środku usuwającym pleśń 
(pusta)

Butelka po winie (szklana)

Butelka po wodzie (szklana)

Butelka po żelu pod prysznic

Butelka PVC

Butelka szklana

Butelka szklana po kroplach

Butelka szklana po lekach

Butelka szklana po napoju

Butelka szklana po syropie

Butelka szklana po tabletkach

Butelka szklana po witaminach

Butelka z tworzywa po kroplach

Butelka z tworzywa po syropie

Butelka z tworzywa po witaminach

Butelka, opakowanie po chemii  
gospodarczej, detergentach (puste)

Butelki plastikowe po napojach

Butelki po detergentach (puste)

Buty

C

Cartridge

Cążki

Cebula

Cedzak (metalowy)

Cegła klinkierowa

Cegły

Celofan

Cement, gips, suche kleje

Ceramiczne doniczki po kwiatkach

Ceramika

Cerata

Cewniki

Chemia budowlana

Chemikalia

Chleb

Chlebak z tworzywa sztucznego

Chochelka (metalowa)
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Baza odpadówBaza odpadów

Chodnik (dywan)

Chodzik

Choinka sztuczna

Choinka żywa (pocięta)

Choinka żywa (zwiędła)

Chrust

Chusteczki higieniczne (zużyte)

Chusteczki nawilżane

Chwasty

Ciastko

Ciasto

Ciśnieniomierz

Ciuchy

Cukier - opakowanie

Cukier wanilinowy (bez opakowania)

Cukierki (bez opakowania)

Cukinia

Cytrusy

Cytryna (odpadki)

Czajnik elektryczny

Czajnik metalowy (z gwizdkiem)

Czapka

Czasopisma ilustrowane (bez okładki 
plastikowej

Czasopismo kolorowe

Czekolada (bez opakowania)

Czekolada - opakowanie

Części komputerowe

Części z komputera (np. myszka)

Części zielone roślin

Czosnek

Czujnik dymu

Czujnik gazu

Czyścik

D

Dachówki

Darń

Dekoder telewizji satelitarnej

Deska do krojenia plastikowa

Deska do prasowania

Deska drewniana

Deski

Deski podłogowe

Deskorolka

Dętka

Dłuto

Doniczka ceramiczna

Doniczka gliniana

Doniczka szklana

Doniczka z terakoty

Drabina aluminiowa

Drewniane pudła

Drewniany płot

Drewno

Drewno impregnowane

Drewno lakierowane

Drewno opałowe

Drewnochron

Drobna elektronika

Drobne zabawki plastikowe

Drożdże

Drukarka

Drut (drobny złom)

Drylownica elektryczna

Drzewko świąteczne (pocięte)

Drzwi plastikowe, drewniane

Duraleks

Durszlak (metalowy)

Duże opakowanie kartonowe

Dykta

Dyktafon

Dynia

Dyski twarde

Dyskietka

Dysperbit *

Dywan

Dywanik



12 13

metale i tworzywa 
sztuczne

metale i tworzywa 
sztuczne

resztkowe resztkowepapier papierbio bio

do apteki do apteki

szkło szkło

niebezpieczne niebezpiecznePSZOK PSZOK

Baza odpadówBaza odpadów

Dywaniki samochodowe

Dziurkacz

E

Ekspres do kawy

Elektronarzędzia

Elektroniczny instrument muzyczny

Elektronika

Elektroodpady

Elektryczna latarka

Elektryczna maszynka do włosów

Elektryczna szczoteczka do zębów

Elektryczne i elektroniczne zabawki

Elektryczne przyrządy medyczne

Elektryczne urządzenia

Elektryczne urządzenie grzewcze

Elektryczny podgrzewacz wody

Emaliowane naczynia kuchenne - 
małe (np. garnek, patelnia, miska)

Emulsje

Encefalograf

Eternit *

Etui do okularów

Etykiety

Europaleta

F

Fajki

Faks

Farba drukarska

Farba emulsja

Farba olejna

Farba w opakowaniu

Farba w sprayu

Farby lakiery

Farelka

Fasola

Fast food

Filet drobiowy

Filet z dorsza

Filiżanka

Filtr do kawy z fusami

Filtr do wody

Filtr powietrza

Filtr węglowy

Firanki

Flaki z wędlin

Flakonik po perfumach (szklane 
opakowanie)

Flamaster

Flet

Folder reklamowy (foliowany)

Folia aluminiowa

Folia aluminiowa po czekoladzie

Folia bąbelkowa

Folia budowlana (zabrudzona)

Folia do pakowania (folia stretch)

Folia gruba, pakowa

Folia malarska

Folia od masła (zatłuszczona)

Folia od mięsa

Folia opakowaniowa po meblach

Folia po artykułach spożywczych

Folia po jedzeniu (zabrudzona)

Folia po mrożonkach

Folia po pieczeniu

Folia po wędlinie

Folia przeźroczysta (czysta)

Folia spożywcza

Folia spożywcza aluminiowa

Folia styropianowa

Folia z basenu PCV

Folia z oczek wodnych

Folia z opakowania

Folia z parówek

Folia z tuneli foliowych (szklarni 
okrytej folią)

Folia ze zgrzewek

Folie po pieczeniu ciast, mięs

Foliowe torebki z tworzyw  
sztucznych

Foremka aluminiowa
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Baza odpadówBaza odpadów

Fotel

Fotelik samochodowy

Fotoalbum

Fotografia

Fototapeta

Framuga okna

Frytki

Frytkownica

Frytura

Fuga

Fusy po kawie i herbacie

Futro

G

Gadżety elektroniczne

Gałązki drzew, krzewów

Garnek

Gaśnica

Gaz do zapalniczek

Gaza

Gazetka reklamowa niepowlekana

Gazety

Gaziki

Gąbka do kąpieli

Gąbka do naczyń

Gąbka tapicerska

Gips

Gitara elektryczna

Glazura

Globus

Głośnik

Gniazdko

Gniazdo elektryczne

Gofrownica

Golarka elektryczna

Gont bitumiczny *

Grabie (element metalowy)

Graca (element metalowy)

Gramofon

Granit

Granulat styropianu

Grejpfruty

Gresy

Grill

Gruszka

Gruz betonowy

Grzałka

Grzebień

Grzejnik elektryczny

Grzejnik konwektorowy

Grzyby

Guma do żucia

Gumka do mazania

Gumka do włosów

Gumka recepturka

Gumolit

Gumowa piłka

Gumowa wycieraczka

Gumowe rękawice

Gumowy płaszcz przeciwdeszczowy

Guziki

Gwoździe

Gwoździe zardzewiałe

H

Haftka krawiecka

Halogen

Hamak

Herbata w saszetkach papierowych

Herbata w saszetkach z tworzyw 
sztucznych

Hulajnoga

Huśtawka ogrodowa

I

Igliwie

Igły ze strzykawek

Imadło

Impregnaty

Instrumenty muzyczne
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Baza odpadówBaza odpadów

Insulina

Izolacja *

J

Jabłko

Jagody

Jaja kurze

Jajecznica

Jajko

Jajko niespodzianka  
(bez opakowania)

Jarzeniówka

Jarzyny z rosołu

Jasiek

Jeansy

Jednorazowe plastikowe kubki

Jednorazowe plastikowe talerzyki

Jednorazowe sztućce

Jogurty - opakowania z tworzyw 
sztucznych

Joystick

Junkers

K

Kabel od ładowarki

Kabelek od słuchawek

Kabina prysznicowa

Kable

Kable komputerowe

Kafelki

Kalafior

Kalendarz

Kalendarz kieszonkowy (bez foliowej 
okładki)

Kalendarz ścienny

Kalesony

Kalka

Kalkulator

Kaloryfer

Kamera

Kamienie

Kamionka

Kanapa

Kanister po oleju przemysłowym

Kapsle od butelek

Kapsułki po kawie (z fusami)

Kapusta

Kapusta kiszona

Karimata

Karma dla zwierząt

Karnisze

Karta graficzna

Karta telefoniczna

Kartki papieru

Kartofle

Karton

Karton lakierowany

Karton mokry

Karton obtłuszczony

Karton po chusteczkach  
higienicznych

Karton po lekach

Karton po maślance (zabrudzony)

Karton po mleku zagęszczonym

Karton po mleku, soku - Tetrapak

Karton po napoju

Karton po produktach mrożonych

Karton po proszku do prania

Karton po przecierze

Karton po serze feta

Karton po śmietance

Karton po winie

Kartonik po perfumach

Kartonik po żarówce

Kartonowe opakowanie po żywności 
na wynos (zabrudzone)

Kartonowe, zatłuszczone  
opakowanie po pizzy

Kartony i tektura pokryta folią alumi-
niową

Kartony z tektury

Kartridż

Kaseta magnetofonowa

Kasetony

Kasetony styropianowe
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Baza odpadówBaza odpadów

Kasety magnetofonowe, VHS

Kasza

Kasztany

Kawałki płyty wiórowej

Kawiarka

Kąpielówki

Kebab

Keyboard

Kieliszki

Kiełbasa

Kierownica do gier wideo

Kieszonkowa konsola do gier video

Kino domowe

Kisiel - opakowanie, torebka

Kiszony ogórek

Kiwi

Klamra do włosów

Klapki

Klawiatura

Klej biurowy

Kleje

Kleje do płytek

Klimatyzator

Klisza RTG

Klisze

Klisze fotograficzne

Klocki lego

Klosz ze szkła

Klucze metalowe

Koce

Kocie odchody

Kolejka elektryczna

Kołyska

Kombinerki

Komiksy

Komoda

Komputer

Konary drzew (drobno pocięte)

Konewka (tworzywo sztuczne)

Konfitura

Konserwa - zawartość

Konsola

Konstrukcja szklarni, tunelu  
foliowego (np. rury, pręty)

Końcówka elektrycznej szczoteczki 
do zębów

Koperek

Koperta bezpieczna

Koperta papierowa

Koperta papierowo-foliowa  
(z okienkiem)

Kopiarka

Kora ogrodowa

Korale, koraliki

Korek

Korek od wina (z korka, plastikowy)

Korektory

Korki plastikowe

Korkociąg

Korzenie roślin

Kosiarka elektryczna

Kosiarka spalinowa

Kostka do WC

Koszula

Koszulka

Koszulka biurowa foliowa

Koszyczek na jajka (styropian)

Koszyczek na owoce i warzywa 
drewniany

Koszyczek na owoce i warzywa  
z tworzyw sztucznych

Koszyczek ze styropianu

Kości

Kości kurczaka

Kości zwierzęce

Kotlet

Kotlet mielony

Kółko krojące do pizzy

Kółko pływackie

Krajalnica strunowa

Krajarka do jabłek
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Baza odpadówBaza odpadów

Kran

Kreda

Kredens

Kredka kosmetyczna

Kredki

Krem do ciała

Krewetki

Krople (lekarstwa)

Kroplówka

Kryształy

Krzesła

Krzesła ogrodowe plastikowe

Krzesło biurowe

Krzesło plastikowe

Kserograf

Książki bez twardych okładek

Książki i zeszyty

Książki w miękkich okładkach

Kubek ceramiczny, porcelanowy

Kubek papierowy

Kubek po maślance

Kubek po śmietanie

Kubły, wiadra po farbach  
(wyczyszczone)

Kuchenka elektryczna

Kuchenka gazowa

Kuchenka mikrofalowa

Kuchnia gazowo-elektryczna

Kufel (szklany)

Kukurydza

Kurtka

Kwiaty cięte i doniczkowe

Kwiaty sztuczne

Kwietnik metalowy

L

Lada chłodnicza

Lakier (lakierobejca)

Lakier do paznokci - opakowanie

Lakier do włosów (metalowe, puste 
opakowanie)

Lakier samochodowy

Lakierowana książka

Lakiery

Laktator

Lalki

Laminaty z folii

Laminaty z papieru

Laminaty z polietylenu

Lampa

Lampa energooszczędna

Lampa fluorescencyjna

Lampa nocna

Lampa rtęciowa

Lampki choinkowe

Laptop

Latarka

Lateks

Legowisko dla zwierząt

Lejek

Lekarstwa przeterminowane

Lepik *

Lepik (wiadro zanieczyszczone 
lepikiem) *

Lewarek

Leżaki

Linijka

Linoleum

Listwa narożna

Listwa plastikowa

Listwa podłogowa

Listwa zasilająca

Listy

Liście

Lizak

Lodówka

Lokówka

Lornetka

Lód na patyku

Lusterko
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metale i tworzywa 
sztuczne

metale i tworzywa 
sztuczne

resztkowe resztkowepapier papierbio bio

do apteki do apteki

szkło szkło

niebezpieczne niebezpiecznePSZOK PSZOK

Baza odpadówBaza odpadów

Lustro

Lutownica

Ł

Ładowarka

Ładowarka do telefonów  
komórkowych

Ława

Łopata (element metalowy)

Łożyska

Łóżeczko turystyczne

Łupiny

Łyżka

Łyżworolki

M

Magnes

Magnetofon

Magnetowid

Makarony

Małe kawałki drewna

Małe zabawki plastikowe

Mango

Mapy niepowlekane

Marchewka

Margaryna roślinna  
(bez opakowania)

Marker

Masa bitumiczna *

Maskotki (bez baterii, elektroniki)

Masło

Maszyna do szycia

Maszyna dziewiarska

Maszynka do golenia elektryczna

Maszynka do golenia jednorazowa

Maszynka ręczna do mielenia

Maść (lekarstwo)

Mata bambusowa

Mata dla dzieci

Mata łazienkowa

Materac (sprężynowy, gąbkowy, 
dmuchany)

Materiał

Materiały budowlane

Materiały gumowe

Mazak

MDF

Meble (drewniane, ratanowe,  
metalowe, plastikowe)

Mech

Metale kolorowe

Miednica

Miedź

Mięsne skrawki

Mięso

Mięso gotowane

Mikrofalówka

Mikser

Mikser audio

Miotła (główka)

Miska psa

Miska z plastiku

Mleczarskie produkty

Młotek

Młynek do kawy

Modelina

Mokra folia

Mokry papier

Mokry ręcznik kuchenny

Monitor

Mop

Mortadela

Mosiądz

Motyka (element metalowy)

Muł i glony z oczka wodnego

Mundur

Mus jabłkowy (bez opakowania)

Muszla ustępowa

Musztarda (bez opakowania)

Mydło (w kostce)

Myjka ciśnieniowa, karcher

Mysz komputerowa
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metale i tworzywa 
sztuczne

metale i tworzywa 
sztuczne

resztkowe resztkowepapier papierbio bio

do apteki do apteki

szkło szkło

niebezpieczne niebezpiecznePSZOK PSZOK

Baza odpadówBaza odpadów

N

Naboje do syfonu

Nabój do zapalniczki

Naczynia szklane

Naczynie kuchenne aluminiowe  
(np. garnek, patelnia)

Naczynie żaroodporne

Nagrzewnica elektryczna

Naklejka

Nakrętki aluminiowe (na śruby)

Nakrętki typu twist

Nakrętki z metalu

Nakrętki z tworzywa sztucznego

Nalepki

Namiot

Narty

Narzędzia

Narzędzia elektryczne

Narzędzia ogrodnicze (metalowe)

Narzędzie do nitowania

Natłuszczony papier

Nawilżacz powietrza

Negatywy fotograficzne

Nici

Nici dentystyczne

Niedopałki papierosów

Niszczarka dokumentów

Nitro

Nocnik

Notatniki

Notesy

Nożyce do żywopłotu

Nożyczki

Nożyk do golenia

Nóż

Nóż elektryczny

Nutella (bez opakowania)

O

Obcas

Obcęgi

Obierak

Obierki i skórki z warzyw i owoców

Obraz

Obrus

Obrus foliowy

Obudowa od kosiarki

Obuwie

Ociekacz do naczyń (metalowy)

Ocieplenie

Odbiorniki radiowe

Odchody z kuwety

Odchody zwierząt roślinożernych

Odkurzacz

Odpady budowlane

Odpady kuchenne (resztki żywności 
pochodzenia zwierzęcego)

Odpady medyczne

Odpady mięsne i rybne

Odpady płyt gipsowo kartonowych

Odpady po remoncie

Odpady z niszczarki

Odświeżacz powietrza

Odtwarzacz CD/DVD/Blu-ray

Odtwarzacz MP3

Odtwarzacz video

Odzież

Odżywka do włosów

Ogórek

Ogrodzenie

Ogryzek

Ogrzewacz wody

Ogumienie

Okap kuchenny

Okładka foliowa do zeszytu

Okno plastikowe/drewniane  
oszklone

Okno z szybą

Okulary

Okulary pływackie
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metale i tworzywa 
sztuczne

metale i tworzywa 
sztuczne

resztkowe resztkowepapier papierbio bio

do apteki do apteki

szkło szkło

niebezpieczne niebezpiecznePSZOK PSZOK

Baza odpadówBaza odpadów

Olej hydrauliczny w opakowaniach

Olej po smażeniu

Olej silnikowy w opakowaniach

Oleje i tłuszcze jadalne

Ołówek

Opakowania z tworzyw sztucznych 
po kosmetykach

Opakowania z tworzyw sztucznych 
po żywności

Opakowanie aluminium

Opakowanie foliowe

Opakowanie foliowe po mięsie

Opakowanie kartonowe  
po fajerwerkach

Opakowanie kartonowe  
po zabawkach

Opakowanie papierowe po lekach

Opakowanie papierowe po maśle, 
margarynie

Opakowanie papierowe po syropie

Opakowanie plastikowe po środkach 
czystości

Opakowanie płyt CD

Opakowanie po aerozolu (metalowe, 
puste opakowanie)

Opakowanie po aerozolu  
(z resztkami zawartości)

Opakowanie po batoniku

Opakowanie po cemencie

Opakowanie po chemikaliach

Opakowanie po chińszczyźnie

Opakowanie po chusteczkach  
nawilżanych

Opakowanie po ciastkach (foliowe, 
plastikowe)

Opakowanie po cukierkach (foliowe, 
plastikowe)

Opakowanie po jajkach (plastikowe)

Opakowanie po kapsułkach  
do prania

Opakowanie po kasetach

Opakowanie po kleiku

Opakowanie po kosmetykach (szkla-
ne)

Opakowanie po kremie (szklane)

Opakowanie po kremie (z tworzywa 
sztucznego)

Opakowanie po lepiku *

Opakowanie po mrożonkach  
z tworzywa sztucznego

Opakowanie po nabłyszczaczu  
do opon

Opakowanie po owocach

Opakowanie po papierosach  
(bez foli)

Opakowanie po parówkach

Opakowanie po paście rybnej

Opakowanie po płynie  
do spryskiwacza

Opakowanie po pralce (kartonowe)

Opakowanie po Pronto (w sprayu)

Opakowanie po silikonie

Opakowanie po słodyczach

Opakowanie po środkach  
chemicznych 

Opakowanie po środkach  
toksycznych

Opakowanie po środku  
do pompowania przebitej opony

Opakowanie po warzywach

Opakowanie po wędlinie

Opakowanie po wodzie  
destylowanej

Opakowanie po żółtym serze

Opakowanie wielomateriałowe

Opakowanie z folii  
biodegradowalnej

Opakowanie z kartonu po  
mrożonkach

Opakowanie z tworzyw sztucznych

Opakowanie z tworzywa (PP) po 
chipsach

Opakowanie z tworzywa  
po makaronie

Opakowanie z tworzywa  
po paluszkach

Opakowanie z tworzywa po proszku 
do prania

Opakowanie z tworzywa po tortilli

Opatrunek

Opiekacz

Opiekacz elektryczny

Opony rowerowe i dętki

Opony z samochodów osobowych, 
motocykli i rowerów

Oprawa metahalogenowa

Osady denne z sadzawki

Ostrzałka do noży elektryczna

Ości, resztki ryb

Ościeżnica

Otwieracz do konserw metalowy

Otwieracz do napojów

Otwieracz do słoików

Otwieracz do wina (metalowy)

Owoce
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metale i tworzywa 
sztuczne

metale i tworzywa 
sztuczne

resztkowe resztkowepapier papierbio bio

do apteki do apteki

szkło szkło

niebezpieczne niebezpiecznePSZOK PSZOK

Baza odpadówBaza odpadów

P

Paca styropianowa

Pady do konsol gier wideo

Paleta drewniana

Pamięć RAM

Pamięć USB

Pampers

Panel plastikowy

Panele podłogowe drewniane

Panele podłogowe PCV

Panele słoneczne (panele  
fotowoltaiczne)

Panele ścienne

Pantofle

Papa asfaltowa *

Papa dachowa *

Papa termozgrzewalna *

Papier

Papier biurowy

Papier brudny, zatłuszczony

Papier foliowany

Papier fotograficzny

Papier kredowy

Papier lakierowany

Papier laminowany

Papier listowy

Papier opakowaniowy (szary)

Papier pakowy

Papier pergaminowy (tłusty,  
zabrudzony)

Papier po mięsie / wędlinie

Papier po smalcu

Papier prezentowy

Papier suchy, bez zatłuszczeń

Papier ścierny

Papier śniadaniowy

Papier termiczny

Papier z folią

Papierosy

Papierowa torba na zakupy

Papierowa torebka po wypiekach 
cukierniczych

Papierowe ręczniki suche

Paragon

Parasol

Parasol ogrodowy

Parówka

Pasek

Pasek skórzany

Paski do glukometru

Pasta do butów

Pasta do zębów

Pasta rybna

Pastele

Pasztetowa

Patelnia

Patyczek po lodach (drewniany)

Patyczki do czyszczenia uszu

Patyczki do szaszłyków

Patyk

Pączek

Pendrive

Pergola (kratka)

Pestka

Pestycydy

Pety (pozostałości po papierosach)

Pędzel malarski

Pędzle

Pianka budowlana

Pianka do golenia (metalowe, puste 
opakowanie)

Pianka montażowa - pojemnik

Pianka poliuretanowa *

Pianka z materaca

Piasek

Piasek z kuwety

Piaskownica drewniana z pokrywą

Pieczarki

Pieczątki

Piekarnik
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metale i tworzywa 
sztuczne

metale i tworzywa 
sztuczne

resztkowe resztkowepapier papierbio bio

do apteki do apteki

szkło szkło

niebezpieczne niebezpiecznePSZOK PSZOK

Baza odpadówBaza odpadów

Pieluchy jednorazowe

Pietruszka

Pilnik

Pilot

Piła

Piłka nożna

Piłka plażowa

Pinezka

Pisak

Plakat (foliowany)

Plakaty

Plandeka do przykrywania np. opału 
lub basenu ogrodowego

Plastelina

Plastikowa zapalniczka

Plastikowe klocki

Plastikowe zabawki

Plastikowy długopis

Plastikowy stół

Plastikowy wieszak na ubrania

Plastry

Plecak

Pleksi

Płaszcz

Płatki kosmetyczne

Płot

Płotek z tworzywa

Płótno

Płyn hamulcowy

Płyta betonowa

Płyta bitumiczna *

Płyta CD

Płyta gipsowo-kartonowa

Płyta grzewcza

Płyta indukcyjna

Płyta laminowana

Płyta MDF

Płyta meblowa

Płyta wiórowa

Płytki ceramiczne

Płytki podłogowe

Płyty drewniane

Płyty eternitowe *

Płyty polimerowe

Płyty z drewna

Podgrzewacz, świeczka

Podkład pod wykładzinę

Podkowa

Podłoga drewniana

Podpaska

Poduszka

Pojemnik plastikowy

Pojemnik plastikowy po śmietanie

Pojemnik po aerozolach (metalowe 
puste opakowanie)

Pojemnik po aerozolach (z resztkami 
zawartości)

Pojemnik po kapsułkach do prania

Pojemnik po kremie kosmetycznym

Pojemnik po paście do butów

Pojemnik po perfumach

Pojemnik po sprayu metalowy

Pojemnik po zimnym asfalcie

Pojemnik z tworzyw sztucznych  
po jogurcie

Pojemnik ze smołą *

Pojemniki garmażeryjne

Pojemniki po emulsji

Pojemniki po płynie do mycia szyb

Pojemniki po środkach opryskowych

Pokrowiec na ubrania

Pokrowiec z krzesła

Pokrycie bitumiczne *

Pokrycie dachowe z azbestem *

Pokrywki ze słoików metalowe

Polar

Pomadka

Pomarańcza (odpadki)

Pomelo

Pomidor
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metale i tworzywa 
sztuczne

metale i tworzywa 
sztuczne

resztkowe resztkowepapier papierbio bio

do apteki do apteki

szkło szkło

niebezpieczne niebezpiecznePSZOK PSZOK

Baza odpadówBaza odpadów

Pompa

Pompka do wody

Pończochy

Popiół z grilla, kominka

Popiół z papierosa

Porcelana

Porcelana stłuczona

Porcelit

Portfel

Poszewki

Pościel

Potłuczone szkło

Półka (plastikowa, drewniana)

Pralka

Prezerwatywa

Pręt metalowy

Prodiż

Prospekty informacyjne

Prostownica

Proszek do pieczenia - opakowanie, 
torebka

Proszek do prania

Przedłużacz

Przedmioty gliniane

Przepalona żarówka

Prześcieradło

Przeterminowane kosmetyki

Przewijak

Psia karma

Pudełka od herbaty

Pudełka po pizzy (niezatłuszczone)

Pudełka tekturowe

Pudełko metalowe

Pudełko plastikowe po lodach (czyste)

Pudełko po nawozie

Pudełko po zapałkach

Puder

Pumeks

Pusta butla gazowa

Pusta plastikowa zapalniczka

Puste butelki plastikowe  
po kosmetykach

Puste opakowanie po tabletkach

Puste plastikowe ampułki po lekach

Puszka aluminiowa

Puszka po karmie

Puszka po napojach

Puszka po owocach lub warzywach

Puszka po piwie

Puszki elektryczne

Puszki po emulsji

Puzzle plastikowe

R

Radełko

Radio

Rajstopy

Ramy okienne

Reflektor

Regips

Regulator ciepła

Reklamówki z tworzyw sztucznych

Resztki materiałów (krawieckich)

Resztki roślinne

Resztki świec

Resztki warzyw i owoców

Resztki z warzyw surowych  
i gotowanych

Resztki zupy

Ręcznik papierowy

Ręczniki

Rękawice lateksowe

Rękawiczki

Rękawiczki gumowe

Robot kuchenny

Roleta okienna

Roleta wewnętrzna

Roleta zewnętrzna

Rolka po papierze toaletowym,  
ręcznikach papierowych

Rondel
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metale i tworzywa 
sztuczne

metale i tworzywa 
sztuczne

resztkowe resztkowepapier papierbio bio

do apteki do apteki

szkło szkło

niebezpieczne niebezpiecznePSZOK PSZOK

Baza odpadówBaza odpadów

Roślina

Rośliny doniczkowe

Rośliny z korzeniami

Router

Rower

Rozbity słoik

Rozcieńczacze do farb

Rozdrabniacz

Rozdrobnione gałęzie

Rozpuszczalniki i ich opakowania

RTV

Rura miedziana

Rura od odkurzacza

Rura PCV

Rurki metalowe

Ryby

Rynny

Ryż surowy

Ryż ugotowany

Rzodkiewka

S

Sadza

Sadzonki (bez doniczki)

Samochodzik plastikowy

Sandały

Scyzoryk

Segregator

Serwetki papierowe zużyte

Sianko (z dedykacją dla kucy  
z Bronks)

Siatka ogrodzeniowa (powlekana,  
z tworzywa)

Siatka plastikowa

Siatka po owocach (z tworzywa 
sztucznego)

Siding

Sierść

Sitko kuchenne

Skakanka

Skalpel

Skaner

Skarbonka metalowa

Skarpety

Sklejka

Skorupki jaj

Skórka z cytryny

Skrobak

Skrzydła drzwiowe

Skrzydła drzwiowe oszklone

Skrzynka drewniana

Skrzynka po napojach

Słoik po kawie (szklany)

Słoik po konserwach (szklany)

Słoik po marmoladzie (szklany)

Słoiki szklane bez zawartości

Słoma

Słomka do napoju

Słuchawki

Smalec

Smar

Smartfon

Smary (opakowania)

Smoczek dziecięcy

Soczewka z okularów

Soczewki kontaktowe

Sofa

Solniczka metal chromowany

Spady owocowe

Spawarka

Spinacz

Spłuczka toaletowa (ceramiczna, 
plastikowa)

Spodenki

Spodnie

Spray

Spray do czyszczenia opon

Spray do włosów (metalowe, puste 
opakowanie)

Sprężone powietrze (metalowe, puste 
opakowanie)

Sprzęt AGD

Sprzęt elektryczny
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metale i tworzywa 
sztuczne

metale i tworzywa 
sztuczne

resztkowe resztkowepapier papierbio bio

do apteki do apteki

szkło szkło

niebezpieczne niebezpiecznePSZOK PSZOK

Baza odpadówBaza odpadów

Sprzęt hi-fi

Sprzęt RTV

Sprzęt sieciowy

Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub 
elektronicznymi częściami

Stacja dokująca

Stara żarówka

Stelaż metalowy

Stojak metalowy

Stolik

Stół

Strzykawka

Styropian AGD

Styropian budowlany

Styropian garmażeryjny

Styropian grafitowy

Styropian po opakowaniach mebli

Styropian po zabawkach

Styropian zabezpieczający sprzęt 
AGD, RTV, PC

Styropianowe opakowanie  
jednorazowe

Styropianowe pudełko po jedzeniu na 
wynos

Sukienka

Suporex

Suprema

Sushi

Suszarka do ubrań

Suszarka do włosów

Suszarka na pranie

Sweter

Sylikon

Syntezator

Szachy

Szafa

Szafka

Szalik

Szczoteczka do zębów

Szczotka do butów

Szczotka do czyszczenia

Szczotka do muszli klozetowej

Szczotka do WC

Szczotka do włosów

Szczypce kuchenne z tworzywa

Szczypce metalowe do grillowania

Szklane kufle

Szklane półki

Szklanka (żaroodporna)

Szkło okularowe

Szkło ołowiowo-kryształowe

Szkło opakowaniowe

Szkło stołowe

Szkło zbrojone

Szkło żaroodporne

Szlifierka

Szminka

Sznurek

Szpachla (element metalowy)

Szpadel (element metalowy)

Sztachety

Sztuczna trawa

Sztućce metalowe

Sztućce plastikowe

Sztukateria

Sztyft

Szyba drzwiowa

Szyba klejona

Szyby

Szyszki

Ś

Ścierka

Ścinki krawieckie

Ścinki z temperówki

Śpiwór

Środki chemiczne

Śrubki

Śrubokręt

Śruby

Świetlówka kompaktowa
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metale i tworzywa 
sztuczne

metale i tworzywa 
sztuczne

resztkowe resztkowepapier papierbio bio

do apteki do apteki

szkło szkło

niebezpieczne niebezpiecznePSZOK PSZOK

Baza odpadówBaza odpadów

T

Tablet

Tabletki

Taboret

Taca plastikowa

Tacka po mięsie

Tacka tekturowa (niezatłuszczona)

Tacki i folie po mięsie

Tacki styropianowe

Taczka

Tampon

Tapczan

Tapeta - każdy rodzaj

Tapicerka

Tarcza diamentowa

Tarcza metalowa

Tarka

Tarka do stóp

Tasak

Taśma klejąca

Taśma LED

Taśma malarska

Teczki kartonowe na dokumenty

Tekstylia

Tektura falista

Telefon komórkowy

Telewizor

Temperówka

Terakota

Terminal

Terminarz

Termometr bezdotykowy /  
elektroniczny

Termos

Termostat

Terrarium

Tłuczek do mięsa

Tłuczek do ziemniaków

Tłuszcz

Tłuszcze spożywcze

Toaletka

Tor wyścigowy elektryczny

Torba materiałowa

Torby i worki papierowe

Torebka foliowa po pampersach

Torebka na prezent (ozdobna)

Torebka plastikowa po mleku

Torebka po zupce w proszku

Torebki wyłożone folią aluminiową

Torf

Toster

Tralka - każdy rodzaj

Transformator

Trawa

Trociny z hodowli zwierząt

Trzepaczka druciana

Trzonek drewniany

Tubka po farbie do włosów

Tubka po kleju biurowym

Tubka po maści

Tubka po paście do zębów

Tusz do rzęs

Tusz drukarski

Twardy plastik

Tworzywo piankowe

Tynk z farbą

U

Ubijak piany

Ubijarka (zagęszczarka) do kostki 
brukowej do własnego użytku

Ubrania

Ugotowane ziemniaki

Ulotki niepowlekane

Umywalka

Urządzenia klimatyzacyjne

Urządzenie do piaskowania

Urządzenie do przemiału

Urządzenie wielofunkcyjne
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metale i tworzywa 
sztuczne

metale i tworzywa 
sztuczne

resztkowe resztkowepapier papierbio bio

do apteki do apteki

szkło szkło

niebezpieczne niebezpiecznePSZOK PSZOK

Baza odpadówBaza odpadów

Uszczelka

W

Waciki

Waga elektroniczna

Walizka

Wanienka

Wanna

Wapno (do zaprawy tynkarskiej)

Wata kosmetyczna

Wata opatrunkowa

Wata szklana *

Wata termoizolacyjna *

Wazon porcelanowy

Wazony szklane

Wąż gumowy

Wąż ogrodowy

WD40

Wełna mineralna *

Wełna szklana *

Wentylator

Wersalka

Węże ogrodowe

Wiaderko plastikowe

Wiaderko plastikowe po kapuście 
kiszonej

Wiaderko plastikowe po twarogu

Wiadra po smole

Wiatrak ogrodowy

Widelec

Wieczka z jogurtów aluminiowe

Wieniec z żywych kwiatów

Wieniec ze sztucznych kwiatów

Wiertarka

Wiertło

Wieszak drewniany

Wieszaki

Wieża RTV

Wiklina

Wiklina (drobna)

Wióry drzewne

Witraż

Witryna

Wizytówka laminowana (foliowana)

Wkład do długopisu

Wkładka topikowa

Wkłady do zniczy

Wkrętarka

Włosy

Woreczek foliowy po kostkach lodu

Woreczek z ryżu

Woreczki foliowe

Worek do odkurzacza

Worek foliowy

Worek foliowy tłusty

Worek po cemencie

Worki jutowe, np. po ekogroszku

Worki papierowe (po materiałach 
budowlanych)

Worki plastikowe po nawozach

Worki po materiałach budowlanych

Worki po proszku

Worki po węglu

Worki po zaprawie

Worki z tworzywa sztucznego

Wosk

Wózek

Wózek dziecięcy

Wrotki

Wstążka

Wstążki od kwiatów

Wycieraczka

Wyciskacz do czosnku

Wyciskarka do cytrusów

Wykałaczki

Wykładzina dywanowa

Wykładzina PCV

Wykładzina podłogowa

Wykrawacz
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metale i tworzywa 
sztuczne

metale i tworzywa 
sztuczne

resztkowe resztkowepapier papierbio bio

do apteki do apteki

szkło szkło

niebezpieczne niebezpiecznePSZOK PSZOK

Baza odpadówBaza odpadów

Wyroby fajansowe

Wytłaczanka papierowa

Wytłoczki styropianowe

Z

Zabawki

Zabawki materiałowe

Zabawki plastikowe bez elektroniki

Zabawki pluszowe

Zabrudzona folia aluminiowa

Zabrudzona folia spożywcza

Zabrudzona papierowa serwetka

Zakreślacz

Zakrętki i kapsle z tworzywa  
sztucznego

Zamrażarka

Zapałki

Zaprawa

Zasilacze

Zastawa stołowa

Zdjęcia

Zdrapka

Zegar kwarcowy (po usunięciu 
baterii)

Zegar ścienny (po usunięciu baterii)

Zegarki na baterie

Zeszyty

Ziemia

Ziemia po kwiatach

Zlewozmywak

Złom

Złom żelazny (drobny)

Zmywarka do naczyń

Znicz ceramiczny

Znicze

Zszywacz

Zużyta odzież

Zużyte kuwety i kratki malarskie

Zużyte oleje roślinne

Zużyte opony samochodowe  
(z samochodów do 3,5 t)

Zużyte opony samochodowe  
(z samochodów powyżej 3,5 t)

Zużyte pędzle i wałki malarskie

Zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny

Zwiędłe kwiaty i rośliny

Ż

Żaluzja okienna

Żarówka

Żarówka energooszczędna

Żarówka LED

Żarówka neonowa

Żarówka rtęciowa

Żarówka sodowa

Żarówki zwykłe, żarowe

Żelazko

Żelazo z betonem

Żołędzie

Żużel

Żwirek betonowy

Żyletki

Żyrandol

UWAGA!

Dotyczy odpadów  
z gwiazdką
Materiały izolacyjne i papa przyjmowane 
są odpłatnie. Odpady poremontowe po 
przekroczeniu limitu 2 ton rocznie od 
nieruchomości można oddać odpłatnie 
zgodnie z cennikiem.
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Sorterownia Szadółki (PSZOK)

Sorterownia  
Szadółki (PSZOK)

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane 
dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni pozostawić odpady komunalne,  
w szczególności te, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników/worków lub 
zostawiać przy altance takie jak:

·   odpady wielkogabarytowe,

·   odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe,

·   odpady zielone,

·   zużyte opony,

·   elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również baterie i akumulatory,

·   przeterminowane leki i chemikalia,

·    odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym  
    w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu  
    poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Docelowo w Gdańsku będzie funkcjonowało sześć „Sorterowni”, zlokalizowanych w różnych 
dzielnicach Gdańska. Niektóre z nich będą podzielone na dwie strefy, gdzie w pierwszej będzie 
można zostawić odpady przeznaczone do PSZOK-u, a w drugiej odwiedzić punkt wymiany 
produktów. Nie będą to zatem tylko miejsca, w których będziemy mogli oddać swoje odpady. Będzie 
tu też można oddać rzeczy, które nie są nam już potrzebne, a mogą przydać się innym, czy zabrać 
przedmiot, który nam się spodoba i nadać mu nowe życie, a wraz z nim może i nową funkcjonalność. 

Obecnie na terenie Gdańska znajduje się jeden PSZOK (jeszcze w starej formule). Mieści się on przy 
ulicy Jabłoniowej 55 (na terenie Zakładu Utylizacyjnego). 

*Zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 3 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim 
terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. W ustawie wskazano dwa warunki, jakie spełniać musi PSZOK:

1) zapewniać łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,

2) zapewniać przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, 
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Godziny otwarcia PSZOK-u:
Pon.–Pt.  | 6:00–18:00 | Sobota | 6:00–14:00

Odpady niebezpieczne Pon.–Pt.  | 7:00–15:00

Szczegółowe informacje na temat PSZOK-u znajdziecie Państwo na naszej stronie  
www.zut.com.pl lub na naszym profilu na Facebooku. 

Zakład Utylizacyjny 
ul. Jabłoniowa 55 
80-180 Gdańsk 
e-mail: zut@zut.com.pl 
telefon: 58-326-01-00

1
2

PSZOK

3

WJAZD

UL. JABŁONIOWAUL. JABŁONIOWAWJAZD Z ODPADAMIWJAZD Z ODPADAMI

WJAZD DO PSZOKWJAZD DO PSZOK

Sorterownia Szadółki (PSZOK)
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Fakty i mity

Śmieciarki mają podział na komory, 
dzięki czemu odpady z różnych frakcji 
nie mieszają się.

Tzw. tetrapaki, czyli kartony po 
napojach (sokach, czy mleku) 
wyglądają jak karton, ale  
w rzeczywistości  są opakowaniami 
wielomateriałowymi. W efekcie 
powinny trafiać do pojemnika na 
tworzywa sztuczne. Do pojemnika na 
papier nie wrzucamy też papierów 
lakierowanych  
i powleczonych folią, a także 
zatłuszczonych papierów  
i kartonów (jak kartony po pizzy  
czy zużyte naczynia jednorazowe).

Do pojemnika na szkło wrzucamy 
butelki i słoiki (bez nakrętek)  
a także szklane opakowania po 
kosmetykach. Nie wrzucamy tu 
natomiast starych szyb, ceramiki, 
porcelany, szkła z okularów, żarówek i 
świetlówek, szkła żaroodpornego czy 
potłuczonego szkła.

Istnieje wiele odpadów, które zaliczają 
się do tzw. odpadów niebezpiecznych 
i jako takie powinny trafiać tylko do 
specjalnych pojemników, a nie do 
odpadów resztkowych. Do takich 
odpadów należą m.in. baterie, leki, 
tonery, opakowania po farbach i 
lakierach czy świetlówki. Odpady 
te można też wywieźć do swojego 
lokalnego PSZOK-u (Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych).

Mycie opakowań przed 
wyrzuceniem to strata czasu  
i wody. Muszą one być koniecznie 
opróżnione z zawartości, natomiast 
ich myciem zajmują się specjalne 
instalacje.

Blistry po lekach wyrzucamy  
do pojemnika na odpady resztkowe. 
Z kolei niezużyte czy przeterminowane 
leki powinniśmy odnieść do apteki.

Segregacja odpadów nie ma sensu, 
bo wszystkie odpady i tak trafiają do 

jednej śmieciarki.

Wszystkie kartony wrzucamy  
do pojemnika na papier.

Każde szkło wrzucamy do pojemnika 
na szkło.

Wszystko, czego nie można wrzucić do 
pojemników na odpady segregowalne, 

należy wrzucić do pojemnika na 
odpady resztkowe.

Opakowania należy umyć przed 
wrzuceniem do pojemnika.

Blistry po lekach wrzucamy do 
pojemnika na tworzywa sztuczne.

fakty mity

Fakty i mity

Fakty  
i mity
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Fakty i mity

Papier termiczny, na którym 
drukowane są paragony nie nadaje 
się do recyklingu. Dlatego paragony 
powinny trafić do odpadów 
resztkowych.

Wbrew ich nazwie brudne ręczniki 
papierowe, a także zabrudzone 
chusteczki higieniczne powinniśmy 
wyrzucać, nie do pojemnika na papier, 
ale do odpadów bio.

Wszystkie resztki odzwierzęce 
(kości, ości, resztki mięsa i ryb) 
powinny trafić do odpadów 
resztkowych. Do odpadów bio 
trafiają jedynie odpady pochodzenia 
roślinnego.

Odpady organiczne zamknięte  
w worku fermentują, co uniemożliwia 
ich dalsze przekształcanie. Ponadto 
instalacje przeznaczone do odpadów 
bio rozrywają worki, w których 
znajdują się odpady, przez co resztki 
folii trafiają wraz z odpadami na 
kompost. Odpady bio powinny być 
zatem wyrzucane luzem,  
bez żadnych worków,

Paragony wrzucamy do pojemnika  
na papier.

Ręczniki papierowe wrzucamy  
do pojemnika na papier.

Kości, ości i resztki mięsa wrzucamy 
do pojemnika na odpady bio.

Odpady bio wyrzucamy  
w plastikowych torbach.

Miejsce na notatki

Twoje notatki
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Zasady segregacji

Zasady  
segregacji

• 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, 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

• 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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PAPIER 
pojemnik niebieski

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 
pojemnik żółty
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Zasady segregacji



52 53

Zasady segregacji

• obierki, odpadki warzywne i owocowe

• drobne gałęzie drzew i krzewów

• skoszoną trawę, liście, kwiaty

• resztki jedzenia

• zabrudzone ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne

• skorupki jajek

• kości zwierząt i surowego mięsa

• popiołu

• leków

• drewna impregnowanego

• płyt wiórowych i pilśniowych

• 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)
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BIO 
pojemnik brązowy

N
IE

 W
R

Z
U

C
A

M
Y

• opróżnione z zawartości, pozbawione zakrętek i kapsli butelki po napojach  
i żywności

• puste słoiki bez zakrętek

• szklane opakowania po kosmetykach

• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów

• szkła okularowego

• naczyń kuchennych, duraleksu i szkła żaroodpornego

• zniczy z woskiem

• żarówek, świetlówek i reflektorów

• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych

• luster

• szyb okiennych i zbrojonych

• monitorów i lamp telewizyjnych

• termometrów i strzykawek

W
R

Z
U

C
A

M
Y

SZKŁO 
pojemnik zielony
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Zasady segregacji
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• 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 RTV i AGD oraz jednorazowe naczynia styropianowe)

• ceramikę, doniczki, porcelanę, fajans, kryształy

• szkło okularowe, lustra

• szkło żaroodporne, duraleks i naczynia kuchenne

• znicze z woskiem

• 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

• igieł i strzykawek
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Wrzucamy to, czego nie można 
umieścić w pozostałych 
pojemnikach  
i co nie nadaje się do recyklingu

RESZTKOWE 
pojemnik szary /czarny

Idea życia less waste

Idea życia 
less waste

Zasady segregacji
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Idea życia less wasteIdea życia less waste



Wyprodukowano z certyfikowanego  
papieru ekologicznego


