
Segregacja śmieci w domu 

Śmieci w swoim domu powinieneś segregować według ogólnie przyjętych zasad. Zwróć 

uwagę na to, by odpady były czyste, suche, niezatłuszczone. 

Właściwa segregacja odpadów obejmuje: 

                        

odpady organiczne, z których można zrobić kompost,  

                        

papier,  

                        

odpady z tworzyw sztucznych,  

                        

aluminium i inne metale,  

                        

szkło przezroczyste,  

                        

szkło kolorowe,  

                        

pozostałe odpady, nie podlegające recyklingowi.  
Jeżeli zdecydowałeś się na zakup kilku pojemników do segregacji, warto ułatwić sobie ich 

identyfikację. Naklej na poszczególnych koszach odpowiednie napisy czy rysunki (papier, 

szkoło, plastik i metal) lub skorzystaj z naklejek w odpowiednich kolorach. 

W sklepach dostępne są również specjalne kolorowe torby do sortowania, które ułatwią ci nie 

tylko rozdzielenie papieru, plastiku i szkła, ale również utrwalą kolorystykę pojemników na 

poszczególne rodzaje odpadów. 
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Tego NIGDY nie wyrzucaj do kosza na śmieci 

Do kosza na śmieci – czy to ogólnego, czy na odpady segregowane – nie wolno ci wyrzucić: 

                        

zużytych baterii i akumulatorów,  

                        

sprzętu elektronicznego,  

                        

gruzu i odpadów budowlanych,  

                        

świetlówek, w szczególności energooszczędnych,  

                        

lekarstw oraz opakowań po lekarstwach.  
Specjalne pojemniki na odpady niebezpieczne znajdziesz w każdym sklepie ze sprzętem 

elektronicznym i budowlanym oraz w większości supermarketów, a punkty zbiórki takich 

odpadów są w każdej gminie. 

Przeterminowane leki i puste opakowania po lekarstwach możesz zostawić w aptece, a gruz i 

odpady budowlane musisz wywieźć na wysypisko. 

  

  

  
 


