
ZASADY  PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 W GMINIE IZBICA 

PAPIER – worek niebieski 
Wrzucamy Nie wrzucamy 

Gazety, czasopisma, katalogi, ulotki, książki, zeszyty, torby i  

opakowania papierowe, papier pakowy, tekturę i kartony, 

ścinki drukarskie, zadrukowane kartki 

Zabrudzonego, tłustego papieru, woskowanych katalogów, 

folderów i ulotek reklamowych, papieru połączonego z 

innymi materiałami np. folią; kartonów po mleku i 

napojach; opakowań z zawartością np. żywnością, 

wapnem, cementem itp. papierowych worków po 

materiałach budowlanych; papieru termicznego i 

faksowego, kalek technicznych oraz papierów 

przebitkowych np. faktura, rachunek; art. higienicznych, 

podpasek, pieluch jednorazowych, ręczników papierowych 

i zużytych chusteczek higienicznych 

TWORZYWA SZTUCZNE – worek żółty 
Wrzucamy Nie wrzucamy 

Puste zgniecione butelki typu PET po napojach; plastikowe 

opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, 

środkach czystości; opakowania wielomateriałowe (np.: 

kartony po mleku, sokach); puste i czyste kubki po 

śmietanach, jogurtach, margarynach itp.; folie i torebki z 

tworzyw sztucznych; nakrętki plastikowe; plastikowe 

skrzynki, doniczki i wiadra 

Opakowań po lekach i aerozolach; opakowań po olejach 

samochodowych, silnikowych oraz smarach; opakowań po 

środkach chwasto- i owadobójczych oraz po nawozach; 

tworzyw piankowych, styropianu i naczyń jednorazowych 

styropianowych; opakowań po farbach i lakierach; butelek 

z jakąkolwiek zawartością 

METAL - Worek żółty 
Wrzucamy Nie wrzucamy 

Puszki po napojach, konserwach; drobny złom żelazny oraz 

drobny złom metali kolorowych (np. narzędzia, nakrętki po 

słoikach, kapsle); folię aluminiową 

Sprzętu AGD, baterii, opakowań ciśnieniowych po 

środkach czystości i kosmetykach; taśm, prętów i innego 

grubego złomu stalowego, puszek po farbach i lakierach; 

części samochodowych 

 

SZKŁO – Worek zielony 
Wrzucamy Nie wrzucamy 

Bezbarwne i kolorowe butelki oraz słoiki szklane po 

napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; 

szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są 

wykonane z trwale połączonych kilku surowców); inne 

opakowania szklane 

Szkła stołowego (talerzy, misek, szklanek); ceramiki, 

porcelany, kamionki; żarówek, świetlówek i wszelkich innych 

lamp; luster i termometrów; zniczy, kineskopów; opakowań 

po lekach; szkła żaroodpornego i szkła zbrojonego; szyb 

okiennych i samochodowych 

 

ODPADY BIODEGRADOWALNE – Worek brązowy 
Wrzucamy Nie wrzucamy 

Odpadki warzywne i owocowe; gałęzie drzew i krzewów; 

skoszoną trawę, liście, kwiaty; trociny i korę drzew; resztki 

jedzenia 

Kości zwierząt; oleju jadalnego;  leków;  odchodów 

zwierząt; popiołu z węgla kamiennego; drewna 

impregnowanego; płyt wiórowych i pilśniowych MDF; 

ziemi i kamieni 

 

ODPADY ZMIESZANE – Worek czarny 
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie 

recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. 

 

Pamiętaj!  

Nie pal śmieci w domowych piecach i kominkach.  

Jest to zabronione. 


