
Do zielonego, oznaczonego pojemnika trafić mogą tylko szklane słoiki i butelki  

(bez kapsli i nakrętek) po napojach i żywności oraz szklane opakowania  

po kosmetykach. 

1. Sprawdź w wyszukiwarce http://zgo.org.pl/wyszukiwarka-odpadow.html          NIE MA?  

2. Sprawdź w ulotce otrzymanej ze Związku NIE MA?  

3. Wrzuć odpad do pojemnika na odpady zmieszane. 

 

  

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 

 

SZKŁO 

 

PAPIER 

 

ODPADY BIODEGRADOWALNE 

 

ODPADY ZMIESZANE  

 

Do żółtego, oznaczonego pojemnika lub worka wrzucamy odpady plastikowe takie jak: 

plastikowe butelki po napojach, nakrętki, woreczki foliowe, reklamówki, plastikowe 

opakowania po żywności. Tu powinny też trafić kartony po mleku i sokach, puszki  

po napojach i konserwach, folia aluminiowa. 

Wszelkie opakowania z papieru, kartonu, gazety, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier 

pakowy czy torby papierowe powinny trafić do niebieskiego, oznaczonego pojemnika bądź 

worka. 

Liście, skoszona trawa, gałązki drzew, odpadki warzywne i owocowe można samodzielnie 

przetworzyć na kompost lub sortować do brązowych, oznaczonych pojemników. 

Wszelkie odpady komunalne, których nie można posegregować do żadnego kolorowego 

pojemnika czy worka, np. odpady higieniczne, odchody zwierzęce, buty trafiają do pojemnika na 

odpady zmieszane. 

WYTWORZONE ODPADY SEGREGUJ! 

NIE WIESZ DO KTÓREGO KUBŁA WRZUCIĆ ODPAD?  

http://zgo.org.pl/wyszukiwarka-odpadow.html


 

 

✓ Zasada 1 – OGRANICZ – Unikaj niepotrzebnych opakowań: 
 

✓ Nie kupuj artykułów, które są niepotrzebnie zapakowane w kilka opakowań. 

✓ Staraj się wybierać żywność bez plastikowych lub styropianowych opakowań, nie pozwalaj 

pakować każdego artykułu spożywczego do osobnej torebki, a owoce i warzywa kupuj 

luzem. 

✓ W razie możliwości, zmniejszaj objętości odpadów komunalnych poprzez zgniatanie 

opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed 

wyrzuceniem ich do kosza. 

Zasada 2 – ZASTĄP – Unikaj artykułów jednorazowych:  

✓ Zrezygnuj z używania foliowych reklamówek, a na zakupy zabierz ze sobą torbę 

wielokrotnego użytku. UWAGA! Czas rozkładu folii to kilkaset lat! 

✓ Unikaj używania produktów nienadających się do recyklingu czy kompostowania. 

✓ Organizujesz przyjęcie lub grilla? Nie używaj jednorazowych sztućców, kubków  

i talerzyków. 

✓ Ręczniki papierowe zastąp ściereczkami materiałowymi. 

✓ Używaj długopisów z wymiennym wkładem. 

✓ Zamiast zwykłych baterii stosuj akumulatorki wielokrotnego ładowania. 

✓ Unikaj jednorazowych maszynek do golenia, zapalniczek itp. 

 

✓ Zasada 3 – UŻYJ PONOWNIE – Wykorzystuj produkty ponownie: 
 

✓ Niepotrzebny sprzęt, meble i ubrania oddaj komuś, kto ich potrzebuje. 

✓ Korzystaj ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstałego zgodnie  

z zasadą ekoprojektowania – urządzeń łatwych w naprawie, dla których dostępne są 

części zamienne. 

✓ Jednorazowe reklamówki wykorzystaj ponownie, np. jako worki na śmieci. 

✓ Opakowania po zużytych produktach użyj do przechowywania różnych drobiazgów, 

żywności albo uprawiania domowego ogródka. 

 

✓  Zasada 4 – OSZCZĘDZAJ – Wykorzystuj w całości i tylko tyle ile musisz: 
 

✓ Zanim wyrzucisz kartki papieru, zapisz je po obydwu stronach. Drukuj tylko dwustronnie 

lub używaj papieru zadrukowanego jako brudnopisu, nie drukuj e-maili, korzystaj  

z biblioteki i kupuj używane książki. 

✓ Nie marnuj żywności, kupuj tylko tyle ile naprawdę potrzebujesz – nie będziesz musiał jej 

wyrzucać, kompostuj odpady biodegradowalne. 

Jak zmniejszyć ilość odpadów powstających  
w gospodarstwach domowych? 


