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                  ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW NA 

TERENACH REKREACYJNYCH JEZIOR TURAWSKICH 

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - POJEMNIK ŻÓŁTY 
wrzucamy: 

 tworzywa sztuczne, 
 opakowania z tworzyw 

sztucznych, 
 butelki plastikowe po napojach, 
 metale,  
 opakowania z metali, puszki, 
 opakowania wielomateriałowe 

pamiętaj o: 
 opróżnianiu opakowań, 
 wyrzucaniu opakowań 

zgniecionych (puszki i butelki po 
napojach) 

 

nie wyrzucamy: 
 puszek i pojemników po 

farbach, lakierach i olejach, 
 opakowań z jakąkolwiek 

zawartością, 
 części plastikowych 

niebędących opakowaniami, 
 kawałków styropianu, gumy, 
 tworzyw sztucznych 

pochodzenia medycznego 

PAPIER - POJEMNIK NIEBIESKI 
wrzucamy: 

 papier, tekturę, kartony, 
 gazety, książki, zeszyty, 
 opakowania z papieru             i 

tektury 

pamiętaj o: 
 wyrzucaniu papieru, który nie 

jest zatłuszczony 
 

nie wyrzucamy: 
 zatłuszczonego i brudnego 

papieru 
 

 

SZKŁO - POJEMNIK ZIELONY 
wrzucamy: 

 szkło, 
 opakowania ze szkła (za 

wyjątkiem stłuczki szklanej), 
 słoiki bez nakrętek, 
 szklane opakowania po 

kosmetykach, 
 szklane opakowania po 

napojach i żywności 

pamiętaj o: 
 nie tłuczeniu szkła przed 

wrzuceniem do  pojemnika, 
 zdjęciu etykiety z butelki, 
 wyrzuceniu nakrętki z butelki 

do żółtego pojemnika 

nie wrzucamy: 
 szkła płaskiego np. luster, 
 potłuczonych butelek, 
 żarówek, świetlówek, 

kineskopów, lamp rtęciowych, 
 porcelany, ceramiki 
 szkła kryształowego 

BIOODPADY - POJEMNIK BRĄZOWY 
wrzucamy: 

 roślinne odpady ulegające 
biodegradacji,  

 odpady kuchenne i ogrodowe, 
 trawę, chwasty, obierki, 
 opadłe owoce i liście, 
 resztki żywności pochodzenia 

roślinnego, 
 skorupki jaj, fusy po kawie i 

herbacie 

pamiętaj o: 
 nie wrzucaniu przetworzonej 

żywności i potraw gotowanych 
 

nie wrzucamy: 
 pampersów, tekstyliów, 
 mięsa, ryb (kości i ości), 
 resztek kuchennych 

pochodzenia zwierzęcego, 
 woreczków foliowych, 
 płynnych odpadów kuchennych, 
 popiołu z pieców węglowych 

ODPADY ZMIESZANE - POJEMNIK CZARNY 
wrzucamy: 

 pozostałości po segregacji, 
 zmieszane odpady komunalne, 
 gumę, 
 styropian, 
 resztki kuchenne pochodzenia 

zwierzęcego 

pamiętaj o: 
 wrzucaniu do pojemnika 

czarnego tylko i wyłącznie 
odpadów, które nie kwalifikują 
się do pojemników na odpady 
segregowane 

 

nie wrzucamy: 
 odpadów, które poddają się 

recyklingowi, 
 odpadów ulegających 

biodegradacji – pochodzenia 
roślinnego, 

 odpadów niebezpiecznych 


