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- butelki i szklane opakowania 
  po napojach i ¿ywnoœci,
- butelki po napojach alkoholowych,
- s³oiki (bez nakrêtek, zacisków, 
  gumowych uszczelek)
- inne opakowania szklane.

Tu wrzucamy:

- opakowañ po lekarstwach, szk³a 
   labolatoryjnego
- termometrów, rtêciówek, strzykawek,
- szk³a okularowego, zbrojonego, szyb 
   samochodowych,
- szk³a ¿aroodpornego,
- ¿arówek, œwietlówek,
- lamp neonowych, fluorescencyjnych i 
   rtêciowych, reflektorów,
- ekranów i lamp telewizyjnych,
- luster,
- ceramiki, porcelany, zniczy, kapsli, 
   zatyczek i zakrêtek,
- szk³a gospodarczego (misek szklanych, 
   talerzy, figurek, doniczek itp..)

Tu nie wrzucamy:

• ,
• papier szkolny i biurowy,
• ksi¹¿ki w miêkkich ok³adkach 
   lub z usuniêtymi twardymi ok³adkami,
• torebki i worki papierowe, 
   papier pakowy,
• tekturê i kartony
• œcinki drukarskie.

gazety, czasopisma

• zabrudzonego, lub t³ustego papieru,
• papieru woskowego (katalogów 
   i folderów reklamowych).
• papieru po ¹czonego z innymi 
   materia³ami (np. foli¹, metalem)
• opakowañ z zawartoœci¹, np. ¿ywnoœci¹, 
   wapnem, cementem.
• papieru termicznego i faksowego,
• kalek technicznych i papierów 
   przebitkowych (rachunki, faktury),
• kartonów po sokach i innych napojach 
   (tzw. tetrapaków),
• papierowych wk adów wodoodpornych, 
   tapet, worków po cemencie,
• pieluch jednorazowych, podpasek 
   i artyku³ów higienicznych.

Tu wrzucamy:

Tu nie wrzucamy:

• zgniecione i puste butelki plastikowe   
   po napojach,
• puste opakowania po kosmetykach,  
   chemii gospodarczej i œrodkach    
   czystoœci,
• czyste kanistry plastikowe,
• czyste torebki foliowe,
• plastikowe opakowania po ¿ywnoœci
   (kubki po jogurtach, koszyczki 
   po owocach),
• plastikowe zakrêtki.

Tu wrzucamy:

Tu nie wrzucamy:

SZKlO PLASTIK

Oderwij naklejki, plastikowe „okienka” 
kopert i usztywnienia, woskowane,wk³adki, 
taœmy samoprzylepne, sznurki…

Usuñ spinacze, zszywki, grzbiety 
czy ok³adki, jeœli nie s¹ z papieru.

Wyjmij resztki produktów spo¿ywczych.
Z³ó¿ na p³asko pud³a i pudelka, zgnieæ 
foremki z jaj.

MÓJ NAJBLI¯SZY SKUP SUROWCÓW 
WTÓRNYCH.

MÓJ NAJBLI¯SZY PUNKT ZBIÓRKI 
BATERII.

MÓJ NAJBLI¯SZY SKUP SUROWCÓW 
WTÓRNYCH.

Wyrzucaj czyste opakowania.

Zdejmij zakrêtkê, kr¹¿ek z szyjki lub pokrywkê.

Zerwij etykiety.

Nie t³ucz szk³a przed wyrzuceniem.

• resztki ¿ywnoœci,
• przeterminowan¹ ¿ywnoœæ,
• obierki z owoców i warzyw,
• skorupki jaj,
• fusy po kawie i herbacie,
• skoszon¹ trawê, liœcie,
• drobne ga³êzie,
• trociny.

Tu wrzucamy:
BIO

• piasku, kamieni,
• odpadów z tworzyw sztucznych,
• worków foliowych,
• przedmiotów metalowych,
• elementów szklanych,
• resztek grejpfruta (niszczy florê 
   bakteryjn¹),    bardzo t³ustych
   i mocno solonych resztek jedzenia,
• resztek jedzenia w p³ynie,
• odchodów zwierzêcych, piasku 
   dla kotów,
• popio³u z kominka lub pieca,
• papierosów i petów.

• zepsutej ¿ywnoœci, resztek miês, koœci,

Tu nie wrzucamy:

Wrzucaj czyste opakowania.

Zgnieæ butelki przed wyrzuceniem.

Zdejmij nakrêtki i kr¹¿ki z szyjek.

MÓJ NAJBLI¯SZY PUNKT ZBIÓRKI 
PRZETERMINOWANYCH I NIEPOTRZEBNYCH 
LEKÓW.

Odpadki organiczne



U ZRÓD£A
segregacja odpadów komunalnych w 

miejscu ich powstawania 
(w gospodarstwie domowym i przy posesji) 

- program pilotazowy

Projekt sfinansowany 
ze œrodków UM Szczecin

dla oszczêdnoœci pieniêdzy 

jeœli za wywóz odpadów 
posegregowanych p³acisz mniej 

lub nic ciê to nie kosztuje

dla oszczêdnoœci czasu 
nie bêdziesz musia³ /musia³a 

tak czêsto wynosiæ œmieci, 
bo te oddzielone mog¹ d³u¿ej 

poczekaæ do nape³nienia
pojemników

szczecinska alternatywazielona 

Segregacja 
odpadów 
w domu 
i na podwórku

dla oszczêdnoœci œrodowiska
wolniej zape³niane sk³adowiska, 

oszczêdnoœæ surowców wtórnych

info o projekcie.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum

Dlaczego  warto segregowac  odpady?
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