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SEGREGUJMY ODPADY  

CHROŃMY ŚRODOWISKO 

 PŁAĆMY MNIEJ!!!! 
 
 
 
 
 
 Odpady segregujmy odpowiedzialnie 

 
 Odpady segregujmy zgodnie z informacją zawarta w tej ulotce 

 
 Odpady powinny być wolne od zanieczyszczeń 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dlaczego warto segregować odpady? 
 

 
Dzięki temu: 

• Zmniejszymy ilość i szkodliwość odpadów trafiających na składowisko; 
• Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych, których ponowne przetworzenie 

wymaga najczęściej mniejszego nakładu materiałów i energii niż w przypadku produkcji z 
surowców; 

• W przyrodzie papierowa chusteczka rozkłada się przez 3 miesiące, zapałka przez 6 miesięcy, 
guma do żucia przez 5 lat, puszka przez 200 lat, a plastikowa butelka przez 100 do 1000 lat. A 
gdyby tak posegregowane butelki i puszki ponownie przetworzyć, wówczas… z 35 
plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę z polaru, z 19 000 puszek po 
konserwach 1 samochód, a z 670 puszek po napojach gazowanych – 1 rower; 

• Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie energii, wody i zanieczyszczenia powietrza, 
a tym samym chroni lasy ( wyprodukowanie 1 tony papieru powoduje ścięcie 17 drzew, ze 100 
ton makulatury wyprodukować można 90 ton papieru); 

• Odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W 
żarówka świecąca bez przerwy 4 godziny ( szkło nie ulega rozkładowi i może być 
wykorzystane nieograniczoną ilość razy); 

• Odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej do wyprodukowania 
aluminium z rudy boksytu, a recykling aluminium to 95% mniej zanieczyszczeń 
odprowadzanych do powietrza i 97% do wody; 

• Poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel i ropę naftową.  

 
Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty 

konieczne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców 
naszej gminy.  

 

 
 

 



SEGREGACJA ODPADÓW W ZABUDOWIE 
JEDNORODZINNEJ 

 WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 
MAKULATURA, 
TWORZYWA 
SZTUCZNE, 
ALUMINIUM, 
METAL 

 Plastikowe butelki typu PET po 
napojach, mogą być z nakrętkami, 

 Plastikowe butelki po olejach 
spożywczych, 

 Opakowania po płynach 
gospodarczych (po produktach tj. 
płyn do mycia naczyń, płyn do 
płukania tkanin, itp.), 

 Opakowania po kosmetykach (po 
produktach tj. szampony, żele pod 
prysznic, płyny do kąpieli, itp.), 

 Gazety, książki, czasopisma kolorowe, 
zeszyty, zadrukowane lub nie 
zadrukowane papiery biurowe, 
broszury, foldery, ulotki reklamowe, 

 Pudełka kartonowe, tektura, 
 Torby i worki papierowe, 
 Folia opakowaniowa (opakowania po 

chipsach, wafelkach , itp.), folia 
budowlana, zgrzewki po napojach, 
torebki jednorazowe, reklamówki, 

 Plastikowe meble ogrodowe (krzesła, 
stoły), wiaderka plastikowe, karnistry 
plastikowe, wieczka od wiaderek, 
doniczki plastikowe, miski, 

 Opakowania stalowe i aluminiowe 
(puszki po napojach i konserwach), 

 Opakowania kartonowe po sokach, 
mleku, 

 Opakowania po artykułach 
spożywczych (maśle, jogurtach, 
serkach, itp.), 

ZANIM WRZUCISZ 
Opróżnij opakowania z resztek produktów, 
Zdejmij nakrętki, wypłucz opakowanie, zgnieć 
butelkę lub puszkę  
 
Postaraj się usunąć wszystkie części, które nie 
są z papieru, oczyść papier z resztek 
produktów, złóż kartony tak aby zajmowały jak 
najmniej miejsca 
 

 Opakowań po olejach i smarach, 
 Styropianu, 
 Opakowań po lekarstwach, 
 Pieluch jednorazowych, 
 Zanieczyszczonych opakowań po 

produktach spożywczych, 
 Zabrudzonego lub tłustego papieru, 
 Innych zanieczyszczonych 

opakowań papierowych, 
 Papierów i artykułów higienicznych, 
 Tapet, worków po cemencie. 

 
SZKŁO 

 Czyste szklane butelki bez nakrętek, 
 Czyste słoiki po sokach i przetworach 

bez kapsli i nakrętek, 
 Stłuczkę szklaną wolną od 

zanieczyszczeń (potłuczone słoiki i 
butelki). 

 
ZANIM WRZUCISZ 
Zdejmij, nakrętki, kapsle, korki i opróżnij 
wrzucane przedmioty, staraj się nie tłuc 
wrzucanego szkła 
 
 

 Porcelany, ceramiki, naczyń 
żaroodpornych, 

 Luster, szyb okiennych i 
samochodowych, 

 Żarówek, lamp neonowych i 
halogenowych,  

 Opakowań po lekarstwach, 
 Zakrętek, kapsli i korków. 



 
 
Do pojemników na odpady komunalne (zmieszane)  NIE WRZUCAJ!!!!! 
 
 

 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego    odpadów 
niebezpiecznych (baterii i akumulatorów) 
 
 
 
 
 

  leków                                                                  zużytych 
opon 
 
 
Wszystkie odpady segregowane, poza określonym przez przedsiębiorstwo harmonogramem 
można dostarczyć do Punktu  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje 
się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, gmina Opoczno.  
 
 

BIOODPADY  Organiczne odpady komunalne, 
 Liście, kwiaty, suszona trawa, 
 Nie nadające się do spożycia warzywa 

i owoce, 
 Resztki produktów mlecznych i 

skorupki jaj, 
 Drobne gałęzie drzew i krzewów, 
 Pieczywo oraz wyroby cukiernicze, 
 Odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji. 

 Drewno,  
 Piasek i kamienie, 
 Kości zwierząt, 
 Mięso i padlina zwierząt, 
 Odchody zwierząt, 
 Popiół z systemów grzewczych, 

papier i karton. 

Odpady 
komunalne 
zmieszane 

Zmieszane odpady komunalne, czyli wszystkie 
pozostałe odpady nie nadające się do 
segregacji 

 Gruzu, gorącego popiołu, ziemi, 
żużlu, gałęzie, śniegu, lodu, szlamu, 
substancji toksycznych, 
wybuchowych i żrących, 

 Odpadów przemysłowych i 
medycznych 

Odpady 
niebezpieczne 

 Baterie i akumulatory (przeznaczone 
do używania w gospodarstwach 
domowych, zabawkach, telefonach, 
komputerach, itp.), 

 Odpady zawierające rtęć (świetlówki, 
lampy, termometry), 

 Leki (niewykorzystane i 
przeterminowane) 

 Baterii przemysłowych, 
 Odpady medyczne i weterynaryjne, 
 Środki opatrunkowe. 
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SEGREGACJA ODPADÓW W ZABUDOWIE 
WIELORODZINNEJ   

 
 WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 
PAPIER  

 Gazety, książki, czasopisma kolorowe, 
zeszyty, zadrukowane lub nie 
zadrukowane papiery biurowe, 
broszury, foldery, ulotki reklamowe, 

 Pudełka kartonowe, tektura, 
 Torby i worki papierowe, 
 Opakowania kartonowe po sokach, 

mleku, 
 
ZANIM WRZUCISZ 
Postaraj się usunąć wszystkie części, które nie 
są z papieru, oczyść papier z resztek 
produktów, złóż kartony tak aby zajmowały 
jak najmniej miejsca. 
 

 
 Pieluch jednorazowych, 
 Zabrudzonego lub tłustego papieru, 
 Innych zanieczyszczonych opakowań 

papierowych, 
 Papierów i artykułów higienicznych, 
 Tapet, worków po cemencie. 
 Papieru powleczonego folią i lakierowanego. 

 

TWORZYWA 
SZTUCZNE I 
METAL 

 
 Plastikowe butelki typu PET po 

napojach, mogą być z nakrętkami, 
 Plastikowe butelki po olejach 

spożywczych, 
 Opakowania po płynach gospodarczych 

(po produktach tj. płyn do mycia 
naczyń, płyn do płukania tkanin, itp.), 

 Opakowania po kosmetykach (po 
produktach tj. szampony, żele pod 
prysznic, płyny do kąpieli, itp.), 

 Folia opakowaniowa (opakowania po 
chipsach, wafelkach , itp.), folia 
budowlana, zgrzewki po napojach, 
torebki jednorazowe, reklamówki, 

 Plastikowe meble ogrodowe (krzesła, 
stoły), wiaderka plastikowe, karnistry 
plastikowe, wieczka od wiaderek, 
doniczki plastikowe, miski, 

 Opakowania stalowe i aluminiowe 
(puszki po napojach i konserwach), 

 Opakowania po artykułach 
spożywczych (maśle, jogurtach, 
serkach, itp.), 
 

ZANIM WRZUCISZ 
Opróżnij opakowania z resztek produktów, 
Zdejmij nakrętki, wypłucz opakowanie, 
zgnieć butelkę lub puszkę 
  

 
 

 Opakowań po olejach i smarach, 
 Styropianu, 
 Opakowań po lekarstwach, 
 Pieluch jednorazowych, 
 Zanieczyszczonych opakowań po produktach 

spożywczych, 
 Tworzyw sztucznych piankowych 



SZKŁO  Czyste szklane butelki bez nakrętek, 
 Czyste słoiki po sokach i przetworach 

bez kapsli i nakrętek, 
 Stłuczkę szklaną wolną od 

zanieczyszczeń (potłuczone słoiki i 
butelki). 

  
ZANIM WRZUCISZ 

Zdejmij, nakrętki, kapsle, korki i 
opróżnij wrzucane przedmioty, staraj się 
nie tłuc wrzucanego szkła 
 

 Porcelany, ceramiki, naczyń żaroodpornych, 
 Luster, szyb okiennych i samochodowych, 
 Żarówek, lamp neonowych i halogenowych,  
 Opakowań po lekarstwach, 
 Zakrętek, kapsli i korków. 

ODPADY 
BIO 

 

 Organiczne odpady komunalne, 
 Liście, kwiaty, suszona trawa, 
 Nie nadające się do spożycia warzywa i 

owoce, 
 Resztki produktów mlecznych i 

skorupki jaj, 
 Drobne gałęzie drzew i krzewów, 
 Pieczywo oraz wyroby cukiernicze, 

Odpady opakowaniowe ulegające 
biodegradacji. 

 Drewno,  
 Piasek i kamienie, 
 Kości zwierząt, 
 Mięso i padlina zwierząt, 
 Odchody zwierząt, 

Popiół z systemów grzewczych, papier i 
karton. 

 
 

 
 
Do pojemników na odpady komunalne (zmieszane)  NIE WRZUCAJ!!!!! 
 
 

 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego    odpadów 
niebezpiecznych (baterii i akumulatorów) 
 
 
 
 
 

  leków                                                                  zużytych 
opon 
 
 
Wszystkie odpady segregowane, poza określonym przez przedsiębiorstwo harmonogramem 
można dostarczyć do Punktu  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje 
się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, gmina Opoczno.  
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