
JAK SEGREGOWAĆ 

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas 

wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu 

jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując 

odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i zaoszczędzisz. Przepisy nowej ustawy 

gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.  

Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz 

szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady 

oszczędzamy zasoby naturalne: wodę energię. Z odpadów mogą powstać np., chusteczki 

higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble 

czy ubrania.  

Pamiętaj: 

 zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika, 

 wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków, 

 wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu 

ograniczysz zużycie plastikowych torebek a przynosisz do domu torby foliowe, warto 

wykorzystaj ją, np. jako worki na śmieci, 

 zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego 

zawartości (zobacz znak na opakowaniu), 

 do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników. 

 DO POJEMNIKÓW NA SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADY WRZUCAMY 

LUZEM (BEZ OPAKOWAŃ FOLIOWYCH, W KTÓRYCH BYŁY 

GROMADZONE) 

SZKŁO - KOLOR ZIELONY  

wrzucamy  nie wrzucamy  

  

 słoiki 

 butelki białe i kolorowe 

 szklane opakowania po kosmetykach 

  

  

 szkła tłuczonego, luster i szkła 

zbrojonego, szyb okiennych, 

szyb samochodowych, 

 fajansu i porcelany, szkła 

nietłukącego typu DURALEX, 

 lamp jarzeniowych, zużytych 

żarówek, 

 szklanych opakowań po lekach, 

szkła gospodarczego (misek, 

szklanych talerzy, figurek itp.), 

 zakrętek, przykrywek, kapsli i 

korków 

 doniczek 

  

TWORZYWA SZTUCZNE – KOLOR ŻÓŁTY  

wrzucamy  nie wrzucamy  



  

 opakowania po płynach i napojach (PET), 

 plastikowe kubki i opakowania po produktach 

spożywczych (np. jogurtach, serkach), 

 opakowania plastikowe po art. gospodarstwa 

domowego (płyny, szampony), 

 folie, woreczki foliowe, reklamówki, 

 artykuły wykonane z plastiku w połączeniu z 

innymi materiałami (np. kartony po mleku), 

 opakowania po aerozolach, 

 puszki aluminiowe, 

 zakrętki od słoików, 

 nakrętki plastikowe, kapsle. 

  

  

 tworzyw piankowych i 

styropianu, 

 opakowań po farbach, 

 opakowań po olejach, 

 opakowań po lekach, 

 worków i pojemników po 

nawozach sztucznych i środkach 

ochrony roślin, 

 wyrobów z PCV np. płytki, 

wykładziny. 

  

PAPIER I TEKTURA – KOLOR NIEBIESKI  

wrzucamy  nie wrzucamy  

  

 gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, 

foldery, 

 papier szkolny i biurowy, papier pakowy, 

 torby i worki papierowe, 

 tekturę i kartony oraz opakowania wykonane 

z tych materiałów (np. pojemniki na jajka). 

  

  

 zabrudzonego i tłustego papieru 

np. z masła, margaryny, 

 artykułów wykonanych z 

połączenia papieru z innymi 

materiałami, 

 opakowań po nawozach 

sztucznych i środkach ochrony 

roślin, 

 tapet. 

  

ODPADY BIODEGRADOWALNE – KOLOR CZARNY  

wrzucamy  nie wrzucamy  

 odpadki kuchenne,  

 pozostałości roślinne (trawa, gałęzie) 

  

 odpadów, które nie ulegają 

rozkładowi biologicznemu 

POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE 

wrzucamy nie wrzucamy 

 Pozostałe odpady, których nie można 

potraktować jako surowców wtórnych 

gromadzimy w pojemniku na odpady 

zmieszane (pampersy, trwale zabrudzone 

odpady opakowaniowe). 

 odpadów "problemowych" tj. 

niebezpiecznych dla środowiska 

i ludzi, 

 odpadów o dużych gabarytach 

zajmujących miejsce w punkcie 

gromadzenia odpadów 

(śmietniku) 



Odpady "problemowe" należy umieszczać wedle rodzaju:  

zużyte baterie - do specjalistycznych pojemników znajdujących się w wytypowanych 

obiektach użyteczności publicznej, szkołach, urzędach itp. lub przekazać do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Lubelska 43D w Olsztynie)  

przeterminowane leki - w pojemnikach ustawionych na terenie wytypowanych aptek lub 

przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Lubelska 43D w 

Olsztynie)  

zużyty sprzęt elektroniczny - należy przekazać do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt 

elektroniczny lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Lubelska 

43D w Olsztynie)  

resztki farb, rozpuszczalników i innych chemikaliów - należy przekazać do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Lubelska 43D w Olsztynie)  

żarówki, świetlówki - należy przekazać do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt lub do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. lubelska 43D w Olsztynie)  

zużyte opony - należy zostawiać w punkcie serwisowania pojazdów lub w Punkcie 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Lubelska 43D w Olsztynie)  

odpady wielkogabarytowe - należy wystawić w miejscu wyznaczonym przez właściciela 

nieruchomości, odpady odbierane będą w wyznaczonym harmonogramem terminie; lub 

bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. 

Lubelska 43D w Olsztynie)  

odpady remontowo - budowlane - umieszczać w kontenerze dostarczonym przez 

specjalistyczny podmiot na podstawie indywidualnych umów. Odpady budowlane powstające 

w ilościach mniejszych niż 1 m3 można bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Lubelska 43D w Olsztynie)  

Ekologiczne edukacja realizowana przez Olsztyński Zakład Komunalny -  

 


