
Informacja dla mieszkańców Gminy Starcza dotycząca segregacji odpadów komunalnych
WOLNO WRZUCAĆ  

KOLOR WORKA /
POJEMNIKA NIE WOLNO WRZUCAĆ

Papier biurowy, gazety, katalogi, czasopisma, ulotki, książki, prospekty,
opakowania tekturowe, kartony, tektura falista, torby i worki papierowe,

kartony po jajkach, pudełka po pizzy, rurki papierowe po papierze toaletowym
i ręcznikach, zeszyty

PAPIER 
(worek niebieski )

Papier samokopiujący i woskowany, rachunki, faktury, kalki, zatłuszczony i
brudny papier, tapety, worki po wapnie, gipsie i cemencie, pieluchy jednorazowe i

podpasek, ręczników papierowych, zużytych chusteczek higienicznych

Pamiętaj!  
 - jeśli to możliwe z kartonowych paczek usuwamy taśmę klejącą i wrzucamy ją do pojemnika na odpady zmieszane

– zabrudzone/zatłuszczone części papieru np. pudełek po pizzy – odrywamy i wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane
– usuwamy zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania i wrzucamy do worka żółtego

Zgniecione i puste butelki 
po napojach i chemii gospodarczej, plastikowe nakrętki, reklamówki, kartony po
mleku i napojach (opakowania wielomateriałowe), puste aluminiowe puszki po

napojach i sokach, puszki po konserwach, folia aluminiowa, folia
opakowaniowa, foliowe saszetki po kosmetykach, sosach, jedzeniu, kapsułkach
po kawie, koperty z folią bąbelkową, nakrętki od słoików, kapsle, opakowania

po jogurtach i serkach, plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach
czystości, tubki po paście do zębów, woreczki foliowe, styropian opakowaniowy

METAL
 I

TWORZYWA
SZTUCZNE 
 (worek żółty)

Butelki i pojemniki z zawartością, plastikowe zabawki, opakowania po aerozolach,
strzykawki, opakowania po lekach, farbach, olejach silnikowych i spożywczych,
wyrobach garmażeryjnych, styropian i inne odpady budowlane i rozbiórkowe,

styropian, części samochodowe, meble i ich części, zużyty sprzęt elektroniczny i
AGD inne odpady, plastikowe pojemniki, w których przechowywano tłuste

produkty,płyty CD i DVD

Pamiętaj! 
–  opakowania po żywności czy kosmetykach opróżniamy

– z kopert z folią bąbelkową można – choć nie trzeba – odedrzeć papier i wyrzucić go do worka niebieskiego
– butelki i puszki zgniatamy przed wrzuceniem do worków

Butelki i słoiki szklane (bez nakrętek i zacisków), szklane opakowania  po
kosmetykach (bez zawartości). 

SZKŁO 
(worek zielony)

Szkło okienne, zbrojone, żaroodporne i kryształowe, fajans, porcelana, ceramika,
doniczki, lustra, kineskopy, świetlówki, żarówki, opakowania po lekach,

termometry i strzykawki, opakowania po rozpuszczalnikach i olejach silnikowych,
znicze z zawartością wosku

Pamiętaj!  
– opróżnione słoiki wrzucamy do pojemnika na odpady szklane, natomiast nakrętki do worka żółtego

– nie tłuczemy szkła przed wrzuceniem do worka, potłuczone szkło wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane
Ściętą trawę, rośliny, liście, drobne gałęzie, resztki owoców czy warzyw,

trociny i korę drzew, resztki jedzenia, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek,
słoma i siano, zepsute przetwory owocowe i warzywne ( w tym np. zepsute

zupy)

BIO 
(pojemnik brązowy)

Odpadów higienicznych, (pampersy, podpaski itp.), resztki żywności pochodzenia
zwierzęcego, leków, odchodów zwierzęcych, popiołu, płyt wiórowych i
pilśniowych, drewno impregnowane, kurz z odkurzacza, popiół z węgla

kamiennego, olej jadalny, ziemia i kamienie
Pamiętaj! 

– odpady biodegradowalne można wrzucać tylko w opakowaniach biodegradowalnych np. z papieru, ale niedrukowanych
Gąbki, szmatki, kurz z odkurzacza, maszynki do golenia, mięso, ryby, resztki
zwierzęce, nabiał, ser, jaja, niedopałki papierosów, odchody zwierząt, oleje do

smażenia, paragony ze sklepu i bankomatu, pergamin, piasek, plastikowe
opakowania po tłuszczu, porcelana, fajans, produkty higieniczne ( pieluchu,

podpaski, wata), prpdukty skórzane, futrzane, torebki po herbacie, włosy, sierść,
pióra, zatłuszczony papier, zapalniczka(pusta), zbite naczynia, szklanki, kieliszki,

zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, zużyte ubrania, tekstylia,
obuwie, żwirek, trociny z kuwety dla zwierząt, popiół

ODPADY ZMIESZANE
( pojemnik kolor czarny )

Akumulatory, baterie, lekarstwa, odpady remontowe i rozbiórkowe, odpady
medyczne, odpady wielkogabarytowe, opakowania po środkach ochrony roślin,
świetlówki, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, styropian

Pamiętaj!
- popiół należy wsypywać wystudzony!


