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System i efekty selektywnej zbiórki odpadów (cd.)
Ważnym elementem efektywności i opłacalności prowadzenia
segregacji odpadów jest czystość
i odpowiednia selekcja odpadów.

Konieczne jest, by w workach odpowiedniego koloru umieszczane
były tylko te odpady, na które są
przeznaczone worki.

Poniżej przedstawiamy rodzaje odpadów
które można a które nie należy umieszczać w omawianych workach:

Worek żółty TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

1. opakowania po płynach i napojach
( PET, HDPE), opakowania po
produktach spożywczych, opakowania
plastikowe po art. gospodarstwa
domowego (płyny, szampony),
folie, woreczki foliowe, reklamówki
wielorazowego użytku

1. tworzyw piankowych i styropianu, opakowań po farbach, worków i pojemników
po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, artykułów wykonanych
z plastiku w połączeniu z innymi materiałami, wyrobów z PCV np. płytki,
wykładziny, styropian;
2. pojemników po smarach, pojemników po lakierach i farbach, zużytych
akumulatorów i baterii, artykułów wykonanych z połączenia metalu z innymi
materiałami
3. opakowań po jogurtach, keﬁrach, masłach, reklamówkach jednorazowego użytku,
4. opakowań plastikowych po paluszkach, chipsach

Worek żółty PAPIER i METALE
WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

1. gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, 1. kalki, zabrudzonego i tłustego papieru np. z masła, margaryny, artykułów
foldery, torby i worki papierowe, tekturę
wykonanych z połączenia papieru z innymi materiałami, opakowań po nawozach
i kartony oraz opakowania wykonane
sztucznych i środkach ochrony roślin;
z tych materiałów,
2. opakowań po materiałach i środkach spożywczych
2. puszki po napojach i konserwach, drobny 3. segregatorów na dokumenty
złom metali kolorowych, aluminium,
drobny złom żelazny

Worek zielony SZKŁO KOLOROWE I BEZBARWNE
WRZUCAMY
1. czyste słoiki bez zakrętek, butelki białe
i kolorowe bez korków i zakrętek

NIE WRZUCAMY
1. szkła tłuczonego, luster i szkła zbrojonego, fajansu i porcelany, zużytych żarówek,
lamp jarzeniowych, szkła nietłukącego typu DURALEX, ARCOROC,
2. szyb okiennych, szyb samochodowych, szkła zbrojonego,
3. wyrobów z porcelany i fajansu, płytek i innych wyrobów ceramicznych, doniczek,
zniczy,
4. szklanych opakowań po lekach, szkła gospodarczego (misek, szklanych talerzy,
ﬁgurek itp.), zakrętek, przykrywek, kapsli i korków.

Z uwagi na to, iż w worek żółty jest przeznaczony na kilka rodzajów opakowań, prosimy o zachowanie
powyższych zasad sortowania, zbierając oddzielnie PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE.
Zachęcamy do udziału w selektywnej
zbiórce, gdyż przynosi ona wiele korzyści
m.in.:
• zmniejsza się ilość i objętość odpadów
deponowanych na składowiskach, co jednocześnie zmniejsza ich negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne;
• selektywna zbiórka jest źródłem surowców, których ponowne przetworze-
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nie wymaga najczęściej dużo mniejszych
nakładów (energii, surowców itd.) niż
w przypadku produkcji wykorzystującej surowce pierwotne, w szczególności ogromną rolę mają tu odpady opakowaniowe;
• dzięki selektywnej zbiórce każdy
przyczynia się do poprawy środowiska
naturalnego.
(Piotr Kownacki)
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