
SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W GMINIE LIPNICA MUROWANA

MAKULATURA
(worek niebieski)

Wrzucamy:

· gazety, książki, katalogi, zeszyty;
· papierowe torby i worki (np. po mące, cukrze);
· broszury, koperty;
· papier szkolny, biurowy; 
· kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania

Przed wrzuceniem papieru do worka usuń wszystkie 
zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub 
plastikowe. Zadbaj, żeby makulatura nie była mokra   
i aby razem z papierem do worka nie trafiały żadne 
zanieczyszczenia.

TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE

(worek żółty)

Wrzucamy:

· puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET)
· puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach 
czystości (np. po szamponach, płynach);
· plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po
jogurtach, margarynach);
· plastikowe koszyczki po owocach;
· folie i torebki z tworzyw sztucznych;
· czyste kanistry plastikowe;
· opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, 
sokach, napojach)

Usuń pozostałość zawartości. Zgnieć butelki przed wrzuceniem
do worka i nie zakręcaj zakrętek.

SZKŁO
(worek zielony)

Wrzucamy:

· butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; 
· butelki po napojach alkoholowych; 
· szklane opakowania po kosmetykach

Zadbaj o czystość szkła, nie tłucz go oraz odkręć 
zakrętki przed wrzuceniem do worka. 

METAL
(worek różowy)

Wrzucamy:

· puszki po napojach, konserwach;
· metalowe zakrętki od słoików i butelek
· opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka itp)
· kapsle
· drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych 
(np. metalowe zabawki, narzędzia)
· folia aluminiowa

ODPADY BIODEGRADOWALNE
(worek brązowy)

Wrzucamy:

· resztki żywności;
· przeterminowaną żywność;
· obierki z owoców i warzyw;
· skorupki z jaj;
· łupinki z orzechów;
· ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, papier 
toaletowy, serwetki jednorazowe;
· fusy po kawie i herbacie;
· resztki z kwiatów ściętych;
· skoszoną trawę, liście i drobne gałęzie;
· inne odpady organiczne

Odpady biodegradowalne można kompostować          
w przydomowym kompostowniku.

POPIÓŁ
(worek popielaty)

Wrzucamy:
· popiół

POZOSTAŁE ODPADY
(worek czarny)

Wrzucamy:

·  inne odpady komunalne, pozostałe po segregacji              
( np. pampersy, artykuły higieniczne, opakowania po 
dezodorantach itp.)

· odpady zmieszane (niesegregowane) 


