
W S K A ZÓW K I  D O T Y C ZĄC E  

Z M N I E J S Z E N I A  O P A K O W AŃ

D L A C Z E G O  T R Z E B A  S E G R E G O W AĆ?

Chronimy czyste
środowisko

Oszczędzamy
coraz bardziej

wyczerpujące się
zasoby naturalne i

energię

Chronimy zwierzęta
przed

niebezpieczeństwem

Ograniczamy
wylesianie,

zanieczyszczenie
wody i powietrza

Zmniejszamy
składowiska
 odpadów

SEGREGACJI
ODPADÓW

ZASADY

Kupujemy te
opakowania, które
można poddać
recyklingowi

Do sklepu zabieramy
swój koszyk na zakupy
wielokrotnego użytku
lub torebki na produkty

ważone luzem

Używamy pojemnika
wielokrotnego użytku, a
do kawy lub herbaty –

termosu wielokrotnego
użytku

Kupujemy towary
przyjazne dla środowiska
(przedmioty wykonane

 z materiałów
pochodzących z

recyklingu)

Segregowane przez nas odpady opakowaniowe stają się surowcem i nadają się do
recyklingu, a jeśli nie nadają się do recyklingu, są wykorzystywane do wytwarzania
energii. Segregując nie zwiększamy składowisk, a jednocześnie zmniejszamy
zanieczyszczenie środowiska.
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ODPADY PAPIERU?

JAK  PRAWIDŁOWO  SEGREGOWAĆ

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

ZALECA SIĘ

Papierowe i kartonowe opakowania do żywności

Kartony i papier do pakowania

Gazety, czasopisma, książki, ulotki i broszury

Resztki białego i kolorowego papieru

Spleśniałego, mokrego papieru, książek lub tektury

Zanieczyszczonych tłuszczem i / lub
pozostałościami żywności papieru i tektury

Ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych

Tapet

Można wrzucać papier kredowy, śliski, błyszczący
(produkty reklamowe)

Nie jest konieczne usuwanie metalowych
elementów złączających

Zaleca się oddzielanie grubych okładek książek

Papier powinien być suchy i czysty, a pudełka
papierowe i kartonowe powinny być rozłożone
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ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH?

JAK  PRAWIDŁOWO  SEGREGOWAĆ

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

ZALECA SIĘ

Plastikowe opakowania do żywności

Plastikowe opakowania na napoje i inne płyny

Plastikowe torebki

Opakowania i folie plastikowe przeznaczone do
pakowania

Zabawek plastikowych

Urządzeń elektronicznych

Produktów higieny

Plastikowych przyborów użytku domowego

Wypłukać opakowania żywności

Jeśli to możliwe, oddzielić części różnych
materiałów w opakowaniu (zdjąć pokrywkę
foliową, wyjąć plastikowy pojemnik z opakowania
papierowego)

Nie wkładać opakowań do innych opakowań, 
lepiej jest rozłożyć i zgnieść poszczególne
opakowania

Plastikowe opakowania na chemię gospodarczą,
kosmetyki i produkty higieny

Opakowania metalowe i metalowe elementy
innych opakowań

Opakowań z resztkami żywności
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ODPADY SZKŁA?

JAK  PRAWIDŁOWO  SEGREGOWAĆ

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

ZALECA SIĘ

Szklane pojemniki na napoje

Szklane opakowania do żywności

Luster i resztek luster

Szkła okiennego

Naczyń ceramicznych, porcelanowych, ze szkła
hartowanego

Jeśli trudno jest ustalić, czy produkt jest wykonany
wyłącznie ze szkła, lepiej wrzucić go do mieszanego
pojemnika na odpady

Nie jest konieczne usuwanie papierowych etykiet

Żarówek, termometrów

Słoików, butelek z resztkami jedzenia lub płynów
(zawartość musi być usunięta)

Metalowe pokrywki słoików należy usunąć,
wrzucając je do kontenera z plastikiem  / metalem

Segregowaną tarę zaleca się spłukać wodą
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