
Zasady segregacji odpadów 
obowi ązujące na terenie 

Gminy Nowy Tomy śl. 
 

PAPIER I TEKTURA (worek niebieski) 
Co wrzucamy: 
– papier szkolny i biurowy, 
– suche gazety, czasopisma, 
– ksiąŜki, zeszyty 
– opakowania tekturowe, tektura falista, kartony. 
Czego nie wrzucamy: 
– papieru samokopiującego, kalki, 
– zabrudzonego, zatłuszczonego papieru po maśle, margarynie, 
– tapety, worków po cemencie, gipsie, 
– środków higieny osobistej (np. pampersy), 
– opakowań po mleku, sokach itp., 
– papieru woskowego. 
 
TWORZYWA SZTUCZNE (worek Ŝółty) 
Co wrzucamy: 
– zgniecione puste butelki po napojach oraz nakrętki,* 
– zgniecione opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, 
– woreczki foliowe oraz reklamówki, 
– plastikowe opakowania po Ŝywności (po jogurtach, margarynach, 
śmietanach), 
– plastikowe koszyczki, 
– puszki po napojach i konserwach. 
Czego nie wrzucamy: 
– butelek i pojemników z zawartością, 
– plastikowych zabawek, 
– opakowań po lekach, 
– części samochodowych, 
– opakowań po olejach i smarach, 
– opakowań po farbach i lakierach, 
– opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin. 
 
*nakrętki z opakowań naleŜy odkręcić 
 
 
 
 
 
 



 
 
SZKŁO (worek zielony)
Co wrzucamy: 
– butelki po napojach, 
– opakowania po Ŝywnoś
– opakowania po kosmetykach.
Czego nie wrzucamy: 
– opakowań po lekarstwach, termometrów
– szkła okiennego i zbrojeniowego,
– porcelany, fajansu, ceramiki, kryształów,
– szyb samochodowych, luster ,
– świetlówek i Ŝarówek,
– szkła gospodarczego (np. naczynia 
– lamp, reflektorów. 
 
ODPADY ZIELONE (worek czarny)
Co wrzucamy 
– skoszoną trawę, 
– liście, chwasty, 
– drobne gałązki, 
– rośliny doniczkowe, 
– inne odpady roślinne 
Czego nie wrzucamy: 
– padliny i resztek mięsa oraz ko
– ziemi, kamieni i piasku,
– popiołu. 
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