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Załącznik nr 1 cz. II SWZ 

 

 

GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA 

 

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE 

 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

 

 Butelki plastikowe po napojach (typu PET) 

 Butelki plastikowe po kosmetykach i 
środkach czystości 

 Plastikowe zakrętki, metalowe kapsle, 
zakrętki ze słoików 

 Platsikowe opakowania po żywności (np. 
jogurtach, serkach, margarynach, koszyki 
po owocach) 

 Duże folie opakunkowe, torby foliowe, 
folie aluminiowe 

 Puszki po napojach, konserwy (np. 
brzoskwiniach, przecierach itd.) 

 Drobny złom żelazny oraz złom metali 
kolorowych (np. garnki, narzędzia) 

 Kartony i tektury pokryte folią aluminiową 
(np. tetra pak po mleku i sokach) 

 

 Opakowania, butelki po olejach  
silikonowych, smarach 

 Części plastikowe nie będące 
opakowaniami 

 Pojemniki po wyrobach garmażeryjnych 

 Tworzywa sztuczne pochodzenia 
medycznego 

 Styropian, guma, zabawki 

 Butelki i opakowania z jakąkolwiek 
zawartością 

 Puszki po farbach i lakierach 

 Opakowania po aerozolach, lekach 

 Opakowania po środkach chwasto lub 
owadobójczych 

 Sprzęt AGD 

 

 

Pamiętaj o opróżnieniu  opakowań z zawartości, bez konieczności ich 

mycia. 
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Załącznik nr 2 cz. II SWZ 

 

GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA 

 

 

PAPIER 

 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 
 

 Gazety, książki, zeszyty 

 Katalogi, prospekty, foldery 

 Torby i worki papierowe 

 Tekturę i kartony oraz opakowania 
wykonane z tych materiałów 

 

 Papieru i tektury pokrywanych folią 
metalową lub tworzyw sztucznych 
(opakowań po środkach spożywczych) 

 Kalki zabrudzonej i tłustego papieru z 
masła, margaryny 

 Artykułów wykonanych z połączenia 
tworzyw sztucznych i innymi materiałami 
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Załącznik nr 3 cz. II SWZ 

 

GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA 

 

 

SZKŁO KOLOROWE 

 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 
 

 Kolorowe butelki i słoiki szklane po 
napojach i żywności 

 Kolorowe butelki po napojach 
alkoholowych 

 Kolorowe szklane opakowania po 
kosmetykach 

 Kolorowe naczynia szklane                 (np. 
kieliszki, szklanki) 

 

 Porcelana i ceramika, doniczki 

 Żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i 
rtęciowe, reflektory, izolatory 

 Szkło okularowe, szkło żaroodporne, szkło 
kryształowe 

 Fajans 

 Ekrany i lampy telewizyjne 

 Szkło płaskie (np. lustra, szyby okienne i 
samochodowe) 

 Szklane opakowania po lekach. 

 

 

 

Pamiętaj o opróżnieniu  opakowań z zawartości, bez konieczności ich 

mycia. 
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Załącznik nr 4 cz. II SWZ 

 

GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA 

 

SZKŁO BEZBARWNE 

 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 
 

 Opakowania szklane bezbarwne tj. 
butelki, słoiki itd. Wolne od 
zanieczyszczeń metalami i tworzywami 

 

 Luster i szkła zbrojonego 

 Fajansu i porcelany 

 Zużytych żarówek 

 Lamp jarzeniowych 

 Stłuczki szklanej 

 Szkła nietłukącego typu DURALEX, 
ARCOROC, VERECO 

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj o opróżnieniu  opakowań z zawartości, bez konieczności ich 

mycia. 
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Załącznik nr 5 cz. II SWZ 

 

GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA 

 

 

ODPADY BIODEGRADOWALNE 

 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 
 

 Skoszoną trawę i liście 
 

 Gałęzi 

 Ziemi 

 Gruzu i kamieni 

 Resztek żywności, mięsa 

 


