
EKOPORADNIK
DLA MIESZKAŃCÓW



MIESZKAŃCU!
  Kupuj produkty, najlepiej w opakowaniu wykonanym z surowców, które można powtórnie użyć!

  Pakuj zakupy do toreb wielokrotnego użytku lub koszyków, zamiast 
do jednorazowych reklamówek foliowych!

  Zgniataj opakowania przed wrzuceniem do pojemnika!

OPAKOWANIE NADAJE SIĘ DO RECYKLIN-
GU. Znak informuje, że opakowanie nadaje 
się do ponownego wykorzystania.

ZIELONY PUNKT. Producent wniósł wkład fi -
nansowy w budowę i funkcjonowanie systemu 
odzysku i recyklingu odpadów.

DBAJ O CZYSTOŚĆ. Opakowanie po zużytym 
produkcie należy wyrzucić do kosza nie zaśmie-
cając nim otoczenia.

NIETESTOWANE NA ZWIERZĘTACH. W fa-
zie badań produkt nie był testowany na zwie-
rzętach. Najczęściej występuje na kosmety-
kach.

BEZPIECZNY DLA OZONU. Produkt nie zawie-
ra freonów, które niszczą powłokę ozonową.

OPAKOWANIE BIODEGRADOWALNE. Znak 
ekologiczny jest przeznaczony dla opakowań, 
które rozkładają się podczas kompostowania 
i nie uwalniają szkodliwych substancji.

OPAKOWANIE DO PONOWNEGO WYKO-
RZYSTANIA. Symbol ten oznacza, że po wy-
korzystaniu produktu jego opakowanie nadaje 
się do ponownego wykorzystania co najmniej 
drugi raz – nie staje się odpadem.

ZNAK CE. Towar został wyprodukowa-
ny zgodnie z  przepisami obowiązującymi 
w Unii Europejskiej.

Symbol ten zakazuje wrzucania przedmiotu 
nim oznaczonego wspólnie z  innymi odpada-
mi. W takim przypadku dany przedmiot należy 
przekazać do punktu zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 

ZNAK ALUMINIUM. Oznacza, że produkt lub 
jego opakowanie wykonane jest z  aluminium 
i nadaje się do recyklingu. 

PRODUKT ENERGOOSZCZĘDNY. Międzyna-
rodowy program mający na celu promowanie 
produktów energooszczędnych i  zmniejszenie 
wydzielania gazów będących przyczyną efektu 
cieplarnianego.

ZNAK EKOLOGICZNY . Produkt został wy-
tworzony zgodnie z  ekologicznymi kryteriami 
ustalonymi przez Polskie Centrum Badań i Cer-
tyfi kacji.

PRODUKCJA EKOLOGICZNA (UNIA EURO-
PEJSKA). Co najmniej 95% składników tego 
produktu żywnościowego wytworzono zgod-
nie z  metodami ekologicznymi, a  produkcja 
była nadzorowana.

Zwracaj uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach:
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POJEMNIK NIEBIESKINIEBIESKI
papier i tektura

WRZUCAMY

  gazety, czasopisma , katalogi i pro-
spekty

  papier szkolny i biurowy

  książki w miękkich okładkach lub 
z usuniętymi twardymi okładkami

  torebki papierowe

  papier pakowy

  pudełka kartonowe i tekturowe

  tekturę

NIE WRZUCAMY

  zabrudzonego i tłustego papieru
  papieru z folią
  papieru termicznego i faksowego
  kartonów po mleku, sokach i innych 

napojach 
  papieru przebitkowego (rachunki, 

faktury)
  pieluch jednorazowych
  podpasek i innych artykułów higie-

nicznych
  worków po cemencie i innych 

materiałach budowlanych
  tapet

NIE WYRZUCAJ JAK LECI WSZYSTKIEGO DO ŚMIECI!
Samodzielne segregowanie odpadów jest tanie, łatwe i skuteczne. 

Wystarczy poznać kilka prostych zasad.

Pamiętaj! 
Przed wrzuceniem odpadów z papieru i tektury do pojemników, należy usunąć wszelkie 
elementy z innych tworzyw, takich jak spinacze biurowe, zszywki, płócienne okładki, foliowe 
okienka z kopert, itp.!



POJEMNIK ŻÓŁTYŻÓŁTY 
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe 

(np. kartony po sokach, mleku)

Pamiętaj! 
Zgniataj opakowania przed wrzuceniem do pojemnika.

WRZUCAMY

  plastikowe butelki po napojach

  kartony po napojach

  plastikowe butelki po płynach 
do mycia naczyń, mydłach, 
żelach, szamponach, itp.

  plastikowe zakrętki

  plastikowe torebki, worki, reklamówki 
i inne plastikowe opakowania

  puszki po napojach, po konserwach

  drobny złom żelazny i metale kolorowe

  kapsle

   umyte plastikowe butelki po olejach 
spożywczych

NIE WRZUCAMY

  butelek i pojemników z zawartością

  butelek i pojemników po olejach 
niespożywczych (chłodniczych, 
silnikowych)

  opakowań po lekach

  butelek po płynach chłodniczych

  sprzętu AGD i RTV

  styropianu

!



POJEMNIK ZIELONYZIELONY I BIAŁYBIAŁY
szkło kolorowe i bezbarwne

Pamiętaj! 
Nie tłucz szklanych opakowań przed wrzuceniem do pojemnika. 
Butelki i słoiki wrzucaj do pojemnika opróżnione, bez zakrętek, zacisków, gumowych uszczelek.

WRZUCAMY

  kolorowe i bezbarwne 
butelki i słoiki szklane 
po napojach i żywności

  kolorowe i bezbarwne 
szklane opakowania 
po kosmetykach

NIE WRZUCAMY

  szkła stołowego, porcelany, fajansu, 
ceramiki 

  szkła żaroodpornego, szkła zbrojonego

  luster, szkła okiennego, witraży

  żarówek

  lamp neonowych, fl uorescencyjnych 
i rtęciowych

  refl ektorów

  izolatorów

  doniczek

  szkła okularowego

  ekranów i lamp telewizyjnych

  szyb samochodowych

!



  Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów (PSZOK), i gdzie się znajduje?
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Wro-
cławia mogą bezpłatnie zostawić wytwarzane przez 
siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. 

PSZOK mieści się przy ul. Kazimierza Michalczy-
ka 9 oraz przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu.
PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 7.30 do 15.30. 

W PSZOK można bezpłatnie zostawić selektywnie ze-
brane odpady komunalne, w szczególności zaś: 
1)  opakowania z  papieru i  tektury, tworzyw sztucz-

nych, drewna, metalu oraz opakowania wielomate-
riałowe i opakowania szklane;

2)  odpady zielone (gałęzie, liście, skoszona trawa);
3) zużyte opony ;
4)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
5)  drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale;
6)  zużyte baterie i akumulatory;
7)  przeterminowane leki;
8) oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin.

Od dnia 1 lipca 2013 r. w PSZOK będzie można bez-
płatnie zostawić również odpady wielkogabarytowe 
oraz w  niewielkiej ilości gruz, odpady budowlane 
i rozbiórkowe. 
PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych oraz 
odzieży.

  Gdzie wyrzucić odpady wielkogabarytowe 
(kanapy, meble)?

Stare meble można wrzucać do odpowiednich konte-
nerów, podstawianych w terminach i miejscach, o któ-
rych poinformuje Cię Ekosystem i  fi rma odbierająca 
Twoje odpady. Ponadto odpady te można przekazy-
wać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK).

  Do którego pojemnika wyrzucać popiół?

Popiół należy wyrzucać do pojemników na zmieszane 
odpady komunalne, pod warunkiem, że nie jest go-
rący. 

  Co wrzucać do brązowych worków?

Worki te przeznaczone są na zwiędłe kwiaty z Two-
jego balkonu, ogródka i  tarasu oraz drobne gałęzie, 
opadłe liście, skoszoną trawę. Pamiętaj! Nie wrzucaj 
do brązowych worków resztek żywności, odpadków 
kuchennych, popiołu drzewnego, niedopałków. 

  Gdzie wrzucać puszki po napojach, konser-
wach lub kapsle?

Odpady te należy wrzucać do żółtych pojemników, 
które przeznaczone są do zbierania zarówno odpa-
dów z tworzyw sztucznych, jak i z metali.

  Gdzie wrzucać płyty CD?

Zużyte nośniki danych (stare płyty CD oraz stare ka-
sety magnetofonowe, video) można dostarczać do 
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-

Masz problem z segregacją odpadów? 
Nie masz pewności gdzie powinina trafi ć pielucha, a gdzie butelka po oleju spożywczym? 

Ekosystem doradzi jak posegregować odpady!



nalnych. Można je również wrzucać do pojemników 
na odpady zmieszane.

  Gdzie wyrzucać tusze do drukarek i  tone-
ry?
Odpady te należy przekazywać do Punktów Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

  Czy można wrzucać pojemniki po aerozo-
lach do żółtych pojemników?
Jeżeli opakowanie oznaczone jest znakiem wskazują-
cym, że zostało ono wykonane z aluminium, to wów-
czas można je wrzucić do żółtego pojemnika przezna-
czonego do gromadzenia tworzyw sztucznych. 
Natomiast w  przypadku braku takiego oznaczenia 
opakowanie takie należy oddać do PSZOK. Można je 
również wrzucać do pojemników na odpady zmiesza-
ne.

  Gdzie wrzucić zużyty worek z odkurzacza?
Odpady takie należ wrzucać do pojemników na zmie-
szane odpady komunalne.

  Czy do niebieskich pojemników można 
wrzucać mokrą gazetę?
Do pojemników niebieskich, przeznaczonych na pa-
pier i  tekturę, należy wrzucać jedynie suchą makula-
turę.

  Czy do niebieskich pojemników można 
wrzucać papier po maśle?
Ponieważ papier po maśle jest tłusty, nie należy wrzu-
cać go do pojemników niebieskich. 
Odpady takie należy wrzucać do pojemników na 
zmieszane odpady komunalne. 

  Gdzie wrzucać stare zabawki?
Stare zabawki, wykonane z  tworzyw sztucznych, po-
siadające odpowiednie oznaczenia informujące, że 
dany produkt nadaje się do recyklingu lub powtór-

nego wykorzystania, można wrzucać do żółtych po-
jemników. 

  Czy do żółtych pojemników można wrzu-
cać butelki po olejach spożywczych?
Tak. Zaleca się wrzucanie umytych butelek po olejach 
spożywczych do żółtych pojemników przeznaczo-
nych do zbiórki tworzyw sztucznych.

  Gdzie powinno trafi ć opakowanie po kre-
mie do rąk?
Jeżeli opakowanie oznaczone jest odpowiednim zna-
kiem, określającym, że dany produkt nadaje się do 
recyklingu lub  powtórnego wykorzystania, należy 
wrzucić go do żółtego pojemnika. Opakowanie nie 
oznaczone odpowiednim znakiem należy wrzucić do 
pojemnika na odpady zmieszane.

  Gdzie powinna trafi ć metalowa puszka po 
karmie dla zwierząt?
Puszki należy wrzucać do żółtych pojemników.

  Czy należy usuwać etykiety ze szklanych 
i plastikowych opakowań?
Nie ma takiej konieczności.

  Gdzie wrzucić stare bombki choinkowe?
Odpady takie należy wrzucać do pojemników na 
zmieszane odpady komunalne.

  Gdzie należy wrzucać ozdoby choinkowe 
typu lampki?
Lampki choinkowe można zawieźć do Punktów Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
Nie należy wrzucać ich do pojemników na zmieszane 
odpady ani do żółtych pojemników przeznaczonych 
do zbiórki tworzyw sztucznych.

  Gdzie należy wrzucać zużyte zapalniczki?
Do zmieszanych odpadów komunalnych.



  Czy zużyte baterie można oddawać tylko 
do PSZOK?
Nie, odpady takie zbierane są również w niektórych 
placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły pod-
stawowe, szkoły średnie, gimnazja) na terenie Wrocła-
wia. Na stronie Ekosystem podane są miejsca, w któ-
rych prowadzona jest taka zbiórka.

  Gdzie wyrzucać opakowania styropianowe 
(np. ze sprzętu RTV, AGD,  środków spo-
żywczych itp.)?
Opakowania styropianowe wrzucamy do pojemni-
ków przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych 
odpadów komunalnych.

  Gdzie wyrzucać niepotrzebną odzież?
Niepotrzebną odzież zaleca się przekazywać jednost-
kom zajmującym się pomocą osobom potrzebującym. 
W przypadku zniszczonej odzieży, można ją wrzucić 
do pojemników przeznaczonych do gromadzenia 
zmieszanych odpadów komunalnych.

  Czy muszę myć odpady opakowaniowe 
(butelki, pojemniki po jogurtach, puszki 
itp.) przed ich wrzuceniem do pojemni-
ków?

Przed wrzuceniem opakowań do pojemników zale-
ca się dokładne usunięcie resztek żywności i  napo-
jów z tych opakowań. Zaleca się płukanie opakowań 
przed wyrzuceniem. 

  Liście i obierki z warzyw i owoców wrzuca-
my do odpadów zmieszanych, a nie zielo-
nych. Do zmieszanych wrzucamy też odpa-
dy po naszych domowych zwierzętach np. 
żwirek z kociej kuwety, trociny. Gąbki, ście-
reczki, kalki techniczne, folie aluminiowe, 
klisze rtg wrzucamy również do odpadów 
zmieszanych.

  Czego nie wolno wrzucać do pojemników 
na zmieszane odpady komunalne?

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2) baterie, akumulatory, inne odpady niebezpieczne,
3) leki, termometry rtęciowe, chemikalia,
4) odpady wielkogabarytowe,
5) zużyte opony,
6) odpady zielone,
7) odpady rozbiórkowe i budowlane,
8)  odpady ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, opa-

kowań wielomateriałowych i papieru.

Prosimy o nadsyłanie pytań pod adres ekosystem@ekosystem.wroc.pl
Więcej informacji na stronie internetowej www.ekosystem.wroc.pl

oraz pod numerami telefonów 71 75 86 911, 71 75 86 912


