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ПАМ’ЯТАЙ!
• Усі вищезгадані предмети не повинні бути зламані та повинні бути очищені від їх вмісту.
• Усі вищезазначені предмети необхідно звільнити від їх вмісту.
• Всі перераховані вище елементи не повинні бути жирними.

ДЛЯ СПРАШЕННЯ ЗБІРАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ, БУДЬ ЛАСКА, ПОДОБИТИ УСІ ВІДХОДИ 
ПЛАСТИКОВОЇ УПАКОВКИ, ЩОБ ЗНИЗУВАТИСЯ ОБ’ЄМ ДО МІНІМУМ.

Як сортувати відходи?

ВКИДАЄМО!
• подрібнені пластикові пляшки для напоїв (типу ПЕТ)

• подрібнені пластикові пляшки від косметики 
та миючих засобів • пластикові кришки, що 

загвинчуються, металеві кришки, кришки від банок  
• пластикова харчова упаковка (наприклад, йогурт, сир, 

маргарин, кошики з фруктами) • велика пакувальна 
фольга, пакети з фольги, алюмінієва фольга • банки для 

напоїв, консервів (наприклад, персики, пюре)  
• дрібний залізний брухт та брухт кольорових металів 

(наприклад, горщики, інструменти)• коробки  
з подрібненим молоком і напоями (наприклад,  

тетра-пак для молока та соку) • пластикові іграшки  
- без металевих деталей • горщики і відра - порожні  

• бульбашки води, рідини для промивання  
та дистильована вода

НЕ ВКИДАЄМО!
• упаковка, пляшки для харчових або моторних 

масел, мастила • пластикові частини, крім упаковки, 
напр. автомобільні бампери та оббивка• контейнери 

для делікатесних виробів • пластмаси медичного 
походження • полістирол, гума • пляшки та пакети  

з будь-яким вмістом • балончики з фарбою та лаком
• аерозольна та лікарська упаковка • пакети для 

бур’янів та інсектицидів • побутова техніка

ВКИДАЄМО!
• газети, листівки, книги, каталоги, зошити

• паперові пакети • пакувальний, шкільний та офісний 
папір • картонні та картонні та упаковки з них  

• гофрокартон

НЕ ВКИДАЄМО!
• картонні коробки та картон, покриті алюмінієвою 

фольгою (наприклад, тетра-пак для молока, напоїв) • 
жирний і брудний папір (наприклад, масло, маргарин, 

сир, молоко або коробки від напоїв) • копіювальний 
папір, термопапір і факс-папір • шпалери • гігієнічні 
відходи (ватні кульки, гігієнічні серветки, пелюшки, 

носові хустки, туалетний папір) • упаковка для цементу  
та інших будівельних матеріалівПАПІР

ВКИДАЄМО!
• цілі пляшки та скляні банки з напоями та їжею  
без кришки • цілі пляшки алкогольних напоїв

• ціла скляна косметична упаковка
• цілі скляні посудини (бокали, склянки)

НЕ ВКИДАЄМО!
• розбиті банки та пляшки • порцеляна та кераміка, 

квіткові горщики • лампочки, неонові, люмінесцентні 
та ртутні лампи • точкові світильники, термостійкі 

скляні ізолятори • фаянс • телевізійні екрани та лампи
• плоске скло (наприклад, дзеркала, вікна та 

автомобільні вікна) • скляні лікарські упаковки

СКЛО

ПЛАСТИК

ВКИДАЄМО!
• трава, листя, фрукти, квіти
• харчові та кухонні відходи

НЕ ВКИДАЄМО!
• кістки, м’ясо, сигарети, прострочені ліки

• пісок, земля, каміння, відходи тваринного 
походження • рослини, уражені грибковими 

захворюваннями

БIO

ВКИДАЄМО!
Використані предмети особистої гігієни,

жирний папір / фольга, фекалії домашніх тварин  
столове скло, шкіра, гума, мішки для пилососа,  

сигарети, пензлики, фломастери та ручки

НЕ ВКИДАЄМО!
Будівельні та демонтажні матеріали,

великогабаритні відходи, батареї,
електричне та електронне обладнання,

упаковки з фарб, лаків, пакувальні матеріали
від засобів захисту рослинЗМІШАНІ ВІДХОДИ 

(РЕШТА)

Правила сортування сміття по типах

Сортуйте відходи!
Захистіть разом з нами 

природнє середовище!
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PAMIĘTAJ:

nie wrzucaj opakowań z zawartością,
opakowania z tworzywa sztucznego i kartonu przed wrzuceniem ZGNIEĆ,
nie wrzucaj odpadów z papieru i szkła w foliowych torbach,
przed wrzuceniem opakowań usuń elementy wykonane z innego materiału,  
np. zakrętki, kapsle, etykiety, spinacze.

WRZUCAJ!
Plastikowe/aluminiowe butelki, zakrętki/kapsle, 

plastikowe torebki/reklamówki/opakowania, 
opakowania wielomateriałowe  

(np. po sokach, mleku), metale kolorowe 
/drobny złom, puszki aluminiowe

i stalowe, metalowe narzędzia.

NIE WRZUCAJ!
Butelek z ich zawartością,

opakowań po lekach, olejach i smarach, 
środkach owadobójczych, aerozolach, 

zabawek, styropianu.

WRZUCAJ!
 Gazety i czasopisma,

 książki w miękkich okładkach,  
papierowe torby, pudełka papierowe  

i kartony, papier biurowy i zeszyty.

NIE WRZUCAJ!
Brudnego i tłustego papieru, kartonów 

po mleku i napojach, papieru faksowego, 
termicznego, paragonów, pieluch  

i materiałów higienicznych, tapet, worków  
po materiałach budowlanych, papieru z folią,  

segregatorów z okuciami.PAPIER

WRZUCAJ!
Szklane butelki, słoiki po napojach 

i jedzeniu, butelki po napojach  
/olejach roślinnych, szklane opakowania po 
kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale 

połączonych kilku surowców).

NIE WRZUCAJ!
Szkła stołowego, okiennego, fajansu, ceramiki, 

luster, żarówek, szkła żaroodpornego
/okularowego, szyb samochodowych,  

reflektorów, zniczy z woskiem, termometrów 
i  strzykawek, monitorów  
i lamp elektronicznych.SZKŁO

METALE
 i TWORZYWA SZTUCZNE

WRZUCAJ!
 Resztki warzyw i owoców, obierki, fusy 

po herbacie i kawie, skorupki jajek, 
łupiny orzechów, liście, gałęzie, ściętą trawę 

i trociny, kwiaty doniczkowe i cięte.

NIE WRZUCAJ!
Resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych,

 leków, pieluch i artykułów higienicznych,  
popiołu, ziemi i kamieni, worków z odkurzacza, 

papierosów, niedopałków, drewna 
impregnowanego, płyt wiórowych i MDF.BIOODPADY

WRZUCAJ!
  Zużyte środki higieny osobistej,  

zatłuszczony papier/folię, odchody zwierząt 
domowych, szkło stołowe, skórę, gumę,  
worki od odkurzacza, papierosy, pędzle,  

pisaki i długopisy.

NIE WRZUCAJ!
Materiałów budowlanych i rozbiórkowych, 

odpadów wielkogabarytowych, baterii, sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego,

 opakowań po farbach, lakierach, opakowań 
po środkach ochrony roślin.

ZMIESZANE

Jak segregować?
Zasady segregacji na 5 frakcji

Segreguj odpady!Chroń z nami środowisko naturalne!


