
 

SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

OD MIESZKAŃCÓW GMINY TWORÓG 

(obowiązuje od 01.01.2014 r.) 
 

 

 

 

POJEMNIK LUB 

WOREK ŻÓŁTY  

– tworzywa sztuczne, 

metale i opakowania 

wielomateriałowe 

 

POJEMNIK LUB 

WOREK ZIELONY  

- szkło 

POJEMNIK LUB 

WOREK  NIEBIESKI  

– materiały papierowe 

Worek z nadrukiem – 

odpady komunalne 

 

WRZUCAMY 

 

WRZUCAMY WRZUCAMY 

 

WRZUCAMY 

1. wrzucamy: 

 

 puste, odkręcone  

i zgniatane butelki  

po napojach  

(np. Typu PET), 

 puste butelki plastikowe  

po kosmetykach  

i środkach czystości, 

 plastikowe opakowania  

po żywności  

(np. po jogurtach, 

kefirach, serkach itp.), 

 plastikowe zakrętki, 

 folia i torebki z tworzyw 

sztucznych, 

 odpady 

wielomateriałowe  

(np. kartony po mleku, 

sokach itp.) 

 puszki po napojach, 

konserwach itp. 

 drobny złom metali 

kolorowych (np. 

zabawki, narzędzia itp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. wrzucamy: 

 

 butelki i słoiki 

szklane po napojach 

i żywności, 

 butelki po napojach 

alkoholowych, 

 szklane opakowania  

po kosmetykach, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. wrzucamy: 

 

 gazety, książki, 

katalogi, zeszyty, 

 papierowe torby  

i worki, 

 papier szkolny  

i biurowy, 

 kartony i tekturę oraz 

zrobione z nich 

opakowania, 

 tektura falista. 

1. wrzucamy: 

 

 odpady higieniczne  

(np. pampersy), 

 ceramika (np. fajans, 

porcelana, naczynia 

żaroodporne, 

doniczki, talerze), 

 artykuły piśmienne, 

 tekstylia. 



 

UWAGA !!! 

NIE WRZUCAMY 

 

 

UWAGA !!! 

NIE WRZUCAMY 

 

 

UWAGA !!! 

NIE WRZUCAMY 

 

 

UWAGA !!! 

NIE WRZUCAMY 

 
2. UWAGA!!!  

Nie wrzucamy: 

 

 butelki po olejach 

spożywczych  

i samochodowych, 

 opakowań po olejach 

spożywczych  

czy silnikowych, 

smarach itp., 

 styropianu, 

 tworzywa sztuczne 

pochodzenia 

medycznego, 

 gumy, 

 butelek z jakąkolwiek 

zawartością, 

 opakowań po środkach 

chwasto czy 

owadobójczych, 

 sprzętu AGD 

 puszek po farbach, 

 baterii, 

 opakowań po aerozolach, 

lekach, 

 sprzętu AGD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UWAGA!!!  

Nie wrzucamy: 

 

 porcelany, ceramiki  

i doniczek, 

 żarówek, lamp 

neonowych, 

fluoroscencyjnych  

i rtęci, reflektorów, 

izolatorów, 

 szkła stołowego, 

szkła okularowego, 

szkła 

żaroodpornego, 

 ekranów i lamp 

telewizyjnych, 

 luster, szyb 

samochodowych, 

 szklanych 

opakowań po 

lekach. 

 

2. UWAGA!!!  

Nie wrzucamy: 

 

 kartonów i tektury 

pokrytych folią 

aluminiową  

(np. opakowania 

typu tetrapak  

po mleku,  

napojach itp.), 

 tłustego  

i zabrudzonego 

papieru (np. po 

maśle,  

margarynie itp.), 

 kalek: papieru 

termicznego  

i faksowego, 

 tapet, 

 odpadów 

higienicznych  

(np. waciki, 

podpaski, pieluchy 

itp.), 

 opakowań po 

cemencie i innych 

zaprawach 

budowlanych. 

 

2. UWAGA!!!  

Nie wrzucamy: 

 

 odpady wskazane  

do obowiązkowej 

segregacji, 

 odpady 

niebezpieczne, 

 przeterminowane 

leki, 

 odpady z remontów. 

 

 


