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Załącznik 1 

PLASTIK 
ZASADA OGÓLNA: Do pojemnika na plastik należy wrzucać plastikowe opakowania 
(na żywność, napoje, produkty, towary itp. ), plastikowe torby, plastikowe talerze, 
szklanki do picia lub kawałki styropianu. 
 
Jeśli ma któryś z tych symboli, zawsze trafia do kosza na plastik: 

 

Nigdy nie trafia do kosza na plastik (i powinien być przyniesiony do specjalnego 
punktu zbiórki odpadów) jeśli posiada któryś z tych symboli: 
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PRZEDMIOTY, KTÓRE POWNNY TRAFIĆ DO KOSZA NA PLASTIK 

 Plastikowe butelki po wodzie lub innych 
napojach 

 Folia bąbelkowa i plastikowe worki  
 Plastikowe butelki po detergentach, mydle 

w płynie itp.  
 Plastikowe torby i koperty 

 Opakowania z tworzyw sztucznych do 
żywności 

 Plastikowe szklanki i talerze 

 Bloki i kawałki niezmienionego 
polisterynu 

 
PRZEDMIOTY, KTÓRE NIE POWINNY TRAFIĆ DO KOSZA NA PLASTIK 

 
 Pojemniki i kubły → Odpady niesortowane (są 

używane do przechowywania przedmiotów lub płynów 
dopiero po ich sprzedaży)  

 Plastikowe sztućce → Odpady niesortowane (zakłady 
recyklingu nie są przystosowane do ich sortowania i 
przetwarzania) 

 Kitchen gloves → Odpady niesortowane 

 Marker/highlighter pens → Odpady niesortowane 
 Rulers and set squares → Odpady niesortowane 
 Toys and balls → Odpady niesortowane 
 Płyty CD, DVD iBlu-Ray → Odpady niesortowane (są one mieszanką plastiku i 

metali, i trudno byłoby odzyskać 
poszczególne elementy) 

 Sprzęt elektroniczny →Miejsce zbiórki 
odpadów (cała elektronika i obwody 
zawierając rzadkie i cenne materiały, 
które muszą zostać poddane 
recyklingowi) 
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SZKŁO I ALUMINIUM 
GŁÓWNA ZASADA: Powinny trafiać do pojemnika na szkło i aluminium przedmioty 
takie jak szklana butelka lub słoik, metalowa puszka po napojach lub żywności, 
aluminiowa tacka lub kawałek folii, czy pusty pojemnik po sprayu. 

Zawsze trafia do kosza na szkło i aluminium jeśli posiada któryś z tych symboli:

 

Nigdy nie trafia do pojemnika na szkło i aluminium (należy je dostarczyć do specjalnego miejsca 
zbiórki odpadów) jeśli posiada któryś z tych symboli: 
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PRZEDMIOTY, KTÓRE POWINNY TRAFIAĆ DO POJEMNIKA NA SZKŁO I 
ALUMINIUM 

 
 Szklane butelki po wodzie i innych 

napojach 

 Szklane słoiki po dżemach, sosach lub 

przetworach 

 Metalowe kapsle (kapsle od piwa i tym podobne) 

 Puszki po napojach, fasolce, tuńczyku lub jedzeniu dla zwierząt 

 Aluminiowe tacki i folie do pieczenia  

 Puste opakowanie po śmietanie lub 

pojemniki na sprężone powietrze 

PRZEDMIOTÓW, KTÓRYCH NIE WOLNO WKŁADAĆ DO KOSZA SZKLANEGO I 
ALUMINIOWEGO 

 
 Żarówki i lampy neonowe → Składowisko (zawierają wiele 

materiałów, z których niektóre muszą być odzyskane w 
określony sposób, a ich szkło nie jest typu, który mógłby być 
poddany recyklingowi w normalnych zakładach) 

 Szklane pojemniki po lekach i perfumach → Odpady 
niesortowane (ich szkło nie jest typu, który który mógłby 
być poddany recyklingowi w normalnych zakładach) 

 Lustra → Odpady niesortowane, Składowisko - w przypadku dużego gabarytu 
 Kryształy i elementy Pyrex → Odpady niesortowane 
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 Wyroby ceramiczne i szklano-ceramiczne → 
Odpady niesortowane 

 Szyby do okien i szyby samochodowe → 
Składowisko 

PAPIER 
GŁÓWNA ZASADA: Do pojemnika na papier powinny trafić przedmioty takie jak kartka lub 
kawałek papieru lub tektury (chyba, że zostały poddane obróbce lub są nasączone 
chemikaliami lub tłuszczami, albo zawierają w swojej strukturze metale lub tworzywa 
sztuczne) 

PRZEDMIOTY, KTÓTRE POWINNY TRAFIĆ DO KOSZNA NA PAPIER 

 Papierowa kartka (nawet, jeżeli jest 
zapisana) 

 Strony książek (o ile nie są 
uplastycznione) 

 Koperty listowe 

 Kartony, tektury i pudełka kartonowe 

 
PRZEDMIOTY, KTÓRE NIE POWINNY TRAFIAĆ DO POJEMNIKA NA PAPIERI 

 Paragony → Odpady niesortowane 
(paragony są drukowane na papierze 
termicznym, który jest poddawany 
obróbce chemicznej i dlatego nie nadaje 
się do recyklingu) 

 Talerze papierowe → Odpady niesortowane (nie są to zwykłe papiery, ich 
powierzchnia jest laminowana różnymi materiałami, które nie nadają się do 
maceracji czy kompostowania) 
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Papier fotograficzny, przeźroczysty i uplastyczniony → 
Odpady niesortowane (zawierają chemikalia i/lub 
laminaty z różnymi, potencjalnie toksycznymi 
materiałami) 

 

 Ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, papier 
chłonny i papier toaletowy (biały lub z dekoracjami) → 
Odpady organiczne (ich struktura nie pozwala na 
maceracje, ale nadal mogą być kompostowane) 

 

 Chusteczki nawilżane → Odpady niesortowane (są 
nasączone chmikaliami, więc nie nadają się nawet do 
kompostowania) 

 

 Tłuste kartony po pizzy → Odpady organiczne (wchłonięte tłuszcze uniemożliwiają 
macerację), ale nadal mogą być kompostowane, jeśli wyrzuca się je w małych 
kawałkach 

 Włókniny → Odpady niesortowane (o ile nie zaznaczono inaczej, są one wykonane 
z tworzyw sztucznych, które nie ulegają biodegradacji ani nie nadają się do 
recyklingu jako tworzywa sztuczne) 
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ODPADY ORGANICZNE 

GENERAL RULE: Powinien trafić do pojemnika na odpady organiczne produkt, który 
ulega biodegradacji, nie zawiera żadnych toksycznych lub niebezpiecznych dla 
środowiska substancji chemicznych. 

Nigdy nie trafia do kosza na odpady organiczne (i powinien być dostarczany do 
specjalnego punktu zbiórki odpadów) jeśli posiada któryś z tych symboli: 

 

 

PRZEDMIOTY, KTÓRE POWINNY TRAFIĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY 
ORGANICZNE  

 Żywność dla ludzi i zwierząt, również po upływu 
terminu przydatności do spożycia (opakowanie 
musi być oczywiście wyrzucone oddzielnie do 
odpowiedniego pojemnika) 

 Drewniane wykałaczki i patyczki do lodów 

 Liście, kwiaty, trawa i małe gałęzie (w niewielkich ilościach) 
 Biodegradowalne torby i butelki 
 Ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, papier chłonny i papier 

toaletowy (białe lub tylko z małymi dekoracjami) 
 Tłuste kartony po pizzy (po rozdrobnieniu) 
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PRZEDMIOTY, KTÓRE NIE POWINNY TRAFIĆ FO KOSZA NA ODPADY 
ORGANICZNE 
 

 Beztłuszczowe płyny → Kanalizacja 
 

 Oleje (zużyte lub nie) → Składowisko (muszą 
być zebrane w butelki i przyniesione do 
wyznaczonego miejsca zbiórki, absolutnie NIE 
WOLNO wylewać ich do zlewu, toalety czy 
kanalizacji) 

 
 Impregnowane lub malowane drewno 

→Składowisko (farby i bejce do drewna są 
zazwyczaj toksyczne) 

 
 Przedmioty skórzane → Odpady niesortowane 

(po wygarbowaniu skóra staje się niezwykle 
odporna i nie ulega biodegradacji jak zwykła 
tkanka organiczna) 

 Papierosy i niedopałki → Odpady niesortowane 
(filtry i papier papierosowy zawierają substancje 
nie ulegające rozkładowi i potencjalnie 
toksyczne) 

 Pieluchy i pieluchy dla dorosłych → Odpady niesortowane (zawierają 
potencjalnie toksyczne substancje) 

 Duże ilości liści, kwiatów, trawy i gałęzi → Składowisko (zwykła selektywna 
zbiórka nie jest przystosowana do tego typu odpadów) 
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SPECIALNE MIEJSCA SKŁADOWANIA I PUNKTY 
ZBIÓRKI 

ZASADA OGÓLNA: Do specjalnego punktu zbiórki należy oddać przedmioty o dużych 
gabarytach, odpady toksyczne lub specjalne, wszelkiego rodzaju kable lub urządzenia 
elektroniczne oraz wszystko, co zawiera materiały szczególnie niebezpieczne lub 
wartościowe, nadające się do uratowania 

 

  

Poza niektórymi płynami, które można bezpiecznie wylać do kanalizacji zgodnie z ich 
przeznaczeniem (np. Detergenty i środki dezynfekujące), wszystko, co zawiera którykolwiek 
z tych symboli, należy dostarczyć do punktu zbiórki odpadów lub specjalnego punktu zbiórki: 

 

Specjalne punkty zbiórki są tworzone i organizowane w bardzo różny sposób, w zależności 
od kraju i lokalnych przepisów. Zawsze należy sprawdzić, gdzie dokładnie należy przynieść 
lub wyrzucić wszystkie odpady, które nie mieszczą się w jednym z regularnych pojemników. 

 


