
INFORMATOR, 
SEGREGACJA 
ODPADÓW



Dene side er med vilje efterladt uden indhold



-

TWOJE  
ODPADY SĄ 
ZBYT WARTO
ŚCIOWE ŻEBY 
JE WYRZUCIĆ

Segregacja ma być dla Ciebie i Twojej Rodziny tak łatwa jak to 
tyko możliwe. Z tego informatora dowiesz się jak segregować 
odpady. Najważniejsze jest, żeby spróbować zacząć to robić. 
Jeżeli masz wątpliwości, to lepiej wrzuć odpad do odpadów 
mieszanych, czyli tam gdzie normalnie wyrzucasz śmieci. 
Oto kilka generalnych wskazówek do prawidłowej segregacji 
odpadów:  

• Opakowania muszą być całkiem puste i dobrze jest zdjąć 
ewt. zakrętki.

• Jeżeli odpad wykonany jest z różnych materiałów, to należy 
je rozdzielić. Jeżeli jest to niemożliwe, to segreguje się za 
punkt wyjścia przyjmując ten materiał, który przeważa. 

• Kieruj się zdrowym rozsądkiem – plastik do plastiku, metal 
do metalu, szkło do szkła, papier do papieru, kuchenne 
bio do kuchennego bio a reszta do odpadów mieszanych 
(restaffald).



PLASTIK 

TAK
• Plastikowe twarde opakowania po mięsie, warzywach i owocach 

• Plastikowe pojemniki i kubeczki po np. jogurcie i lodach 

• Plastikowe opakowania i butelki po np. środkach czyszczących,  
szamponie czy sokach 

• Folia spożywcza i torby plastikowe 

• Zabawki (z wyjątkiem zabawek w skład których wchodzą części  
elektroniczne i PVC) 

• Folia bąbelkowa 

• Opakowania po płytach DVD i CD 

NIE
• Styropian należy wyrzucić do odpadów mieszanych 

• Opakowania plastikowe i butelki oznakowane jako odpad niebezpieczny 
należy wstawić do pojemnika na odpady niebezpieczne dla środowiska 

(miljøskab) lub oddać do stacji recyklingu (genbrugsstationen)

• Opakowania po lekach należy wyrzucić do odpadów mieszanych 
(resztki leków należy oddać w aptece)

• Guma należy wyrzucić do odpadów wielkogabarytowych (storskrald)

• Misy kuchenne i inne odpady z melaminy należy wyrzucić  
do odpadów mieszanych

• PVC np. ubranie przeciwdeszczowe, kalosze, nadmuchiwane zabawki  
plażowe i skrzydełka do pływania oraz rury kanalizacyjne należy  
wyrzucić do odpadów wielkogabarytowych



Należy pamiętać o 
tym, że do pojemnika 
na plastik wrzucamy i 
twardy i miękki plastik.



PAPIER

TAK
• Gazety, tygodniki, czasopisma i reklamy (bez plastikowej okładki) 

• Listy i koperty (również te z okienkiem adresowym) 

• Ulotki 

• Kserokopie 

• Papier biurowy i rysunkowy

NIE
• Karton i tektura należy wyrzucić do pojemnika na tekturę (pap)  

przy odpadach wielkogabarytowych lub śmietnikach

• Papier prezentowy należy wyrzucić do odpadów mieszanych

• Torby od płatków owsianych, mąki itp. należy wyrzucić do odpadów  
mieszanych

• Książki należy oddać do stacji recyklingu

• Wstążki, tasiemki i sznurek należy wyrzucić do odpadów mieszanych

• Opakowania od pizzy należy wyrzucić do odpadów mieszanych

• Kartonowe foremki na jajka należy wyrzucić do pojemnika na tekturę 
(pap) przy odpadach wielkogabarytowych lub śmietnikach



Należy pamiętać o tym, że 
papier może być pognieciony  
i podarty – pod warunkiem,  
że nie jest brudny ani mokry.



SZKŁO

TAK
• Butelki szklane 

• Słoiki 

• Butelki od wina 

• Kieliszki (z wyjątkiem kryształowych) 

• Duże kawałki potłuczonego szkła

NIE
• Kieliszki kryształowe i szkło artystyczne należy wstawić do  

pojemnika na odpady niebezpieczne dla środowiska (miljøskab)  
lub oddać na stacji recyklingu (genbrugsstationen)

• Porcelana, np. talerze, kubki i dzbanki należy wyrzucić do  
odpadów wielkogabarytowych 

• Szkło żaroodporne należy wyrzucić do odpadów wielkogaba rytowych

• Żarówki zwykłe i energooszczędne należy wstawić do pojemnika  
na odpady niebezpieczne dla środowiska (miljøskab) lub oddać na stacji 
recyklingu (genbrugsstationen)

• Butelki po lekach należy wyrzucić do odpadów mieszanych  
(resztki leków należy oddać w aptece)

• Potłuczone szkło, zamiecione z podłogi należy wyrzucić  
do odpadów wielkogabarytowych

• Lustra należy wyrzucić do odpadów wielkogabarytowych



Należy pamiętać o tym, żeby zdjąć 
zakrętki od butelek czy słoików 
i wyrzucić je do odpowiednich 
pojemników na metal albo plastik.



METAL

TAK
• Puszki po konserwach i napojach 

• Metalowe nakrętki od słoików 

• Kapsle 

• Metalowe osłonki od świeczek do podgrzewaczy tealight 

• Garnki i patelnie 

• Foremki aluminiowe 

• Kapsułki od kawy 

• Sztućce, nożyczki i noże kuchenne 

• Staniol/folia aluminiowa

NIE
• Metal zawierający elementy elektroniczne (wszystko co podłącza  

się do prądu lub baterii) należy wstawić do pojemnika na odpady 
niebezpieczne dla środowiska (miljøskab) lub oddać na stacji recyklingu 
(genbrugsstationen)

• Puszki po aerozolach należy wstawić do pojemnika na odpady  
niebezpieczne dla środowiska (miljøskab) lub oddać na stacji  
recyklingu (genbrugsstationen)

• Torebki po chipsach należy wyrzucić do odpadów mieszanych

• Torby na mrożonki i inne termotorby należy wyrzucić do odpadów 
mieszanych

• Opakowania po kawie należy wyrzucić do odpadów mieszanych

• Kapsułki od kawy wykonane z plastiku itp. należy wyrzucić do  
odpadów mieszanych



Należy pamiętać o tym, żeby 
metal zawierający elementy 
elektroniczne, trafił do pojemnika 
na odpady niebezpieczne lub do 
stacji recyklingu



KUCHENNE BIO 

TAK
• Wszystkie odpadki jedzenia tak surowe jak i przetworzone 

(bez opakowania) 

• Owoce i warzywa

• Mięso i kości 

• Skorupki od jajek 

• Skorupiaki i ryby

• Filtry od kawy i torebki od herbaty 

• Kwiaty cięte 

• Kuchenne ręczniki papierowe

NIE
• Pieluchy, patyczki kosmetyczne i ściereczki jednorazowe należy  

wyrzucić do odpadów mieszanych

• Ścierki i inne odpady materiałowe należy wyrzucić do odpadów  
mieszanych

• Opakowania od pizzy należy wyrzucić do odpadów mieszanych

• Kartony po mleku i sokach należy wyrzucić do odpadów mieszanych

• Żwirek dla kotów należy wyrzucić do odpadów mieszanych w dobrze 
zamkniętym worku na śmieci

• Ściółka dla zwierząt należy wyrzucić do odpadów mieszanych  
w dobrze zamkniętym worku na śmieci



5 DOBRYCH RAD 
jak zminimalizować  ryzyko wystąpienia nieprzyjemnego zapachu,  
obecności much i ich larw podczas letnich upałów. Dobrze jest: 

1. Porządnie odsączyć odpady bio przed ich wyrzuceniem. 

2.  Zawinąć w kuchenny ręcznik papierowy odpady łatwo ulegające  
procesom gnilnym. i/lub wzdzielające mocny zapach (np. ryby  
i mięso). 

3. Unikać przepełnienia zielonych worków i pamiętać dobrze je zawiązać. 

4.  Ostrożnie wkładać wypełniony zielony worek do przeznaczonego  
na to pojemnika, tak aby nie zrobiła się w worku dziura. 

5.  Kiedy jest ciepło, zmieniać zielone worki na odpady co 2 dzień  
i ewentualnie brać dwa z nich na raz.

Należy pamiętać o tym, 
żeby używać wyłącznie 
zielonych worków na 
odpady i nigdy innych 
rodzajów



ODPADY MIESZANE

TAK
• Kartony po mleku i sokach 

• Opakowania od pizzy 

• Torebki po chipsach i kawie 

• Pieluchy, podpaski i wkładki higieniczne 

• Torby do odkurzaczy 

• Papier prezentowy 

• Styropian 

• Ściółka dla zwierząt w dobrze zamkniętym worku na śmieci

NIE
• Plastik należy wyrzucić do pojemnika na plastik

• Papier należy wyrzucić do pojemnika na papier 

• Szkło należy wyrzucić do pojemnika na szkło

• Metal należy wyrzucić do pojemnika na metal

• Kuchenne bio należy wyrzucić do pojemnika na odpady bio 

• Odpady niebezpieczne należy wstawić do pojemnika na odpady  
niebezpieczne dla środowiska (miljøskab) lub oddać na stacji  
recyklingu (genbrugsstationen) 

• Karton i tektura należy wyrzucić do pojemnika na karton i tekturę



Należy pamiętać o tym, że 
w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości co do tego, czy dany 
odpad nadaje się do recyklingu, 
należy wyrzucić go do odpadów 
mieszanych. 



KARTON  
I TEKTURA 
TAK

• Pudełka kartonowe małe i duże (należy je rozłożyć na płasko) 

• Karton 

• Kartonowe pudła do przeprowadzki 

• Tektura falista 

• Tekturowe opakowania od produktów śniadaniowych, pasty  
do zębów itp.

• Rolki po papierze toaletowym i ręcznikach papierowych 

• Kartonowe foremki na jajka 

• Pudełka na buty i ubrania 

NIE
• Papier należy wyrzucić do pojemnika na papier  

• Gazety i czasopisma należy wyrzucić do pojemnika na papier  

• Zabrudzony i zatłuszczony karton należy wyrzucić do pojemnika  
na odpady mieszane

• Opakowania od pizzy i inne pudełka, które miały bezpośredni kontakt  
z produktami żywnościowymi należy wyrzucić do pojemnika na  
odpady mieszane

• Styropian należy wyrzucić do pojemnika na odpady mieszane

• Książki z okładką należy oddać do stacji recyklingu

• Papier ochronny malarski należy wyrzucić do pojemnika na  
odpady mieszane lub, spakowany w przeźroczysty worek, do  
odpadów wielkogabarytowych



Karton i tektura musi trafić do pojemnika na nie przeznaczonego. 
Jeżeli takiego nie ma, należy karton lub tekturę rozłożyć na płasko 
i związać sznurkiem naturalnym albo włożyć do kartonowego 
pudła i postawić razem z odpadami wielkogabarytowymi. 

Należy pamiętać o tym, że jeżeli na kartonie są resztki jedzenia,  
to należy go wyrzucić do odpadów mieszanych.



ODPADY WIELKO-
GABARYTOWE 
TAK

• Meble – np. kanapy i materace sprężynowe (maks. 2,1 x 1 m)

• Duże elementy z żelaza i innych metali – wszystko to czego nie da się  
włożyć do pojemnika na odpady metalowe np. rowery 

• Urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt AGD – np. komputery,  
telewizory i odkurzacze 

• Ceramika i porcelana 

• Odpady palne – np. dywany, styropian itp, których nie da się wyrzucić  
do pojemnika na odpady mieszane. 

• Lustra (należy je ustawić oddzielnie odmontowane od mebli np. szaf)

• Miękkie PVC np. ubranie przeciwdeszczowe, kalosze, węże ogrodowe  
(spakowane w przeźroczysty worek)

NIE
• Odpady budowlano-remontowe muszą trafić na stację recyklingu  

(genbrugsstationen)

• Ceramika sanitarna – np. toalety i umywalki muszą trafić na stację 
recyklingu

• Świetlówki muszą trafić na stację recyklingu

• Kaloryfery muszą trafić na stację recyklingu

• Butle gazowe muszą trafić na stację recyklingu

• Okna i szkło okienne muszą trafić na stację recyklingu  

• Odpady niebezpieczne muszą trafić na stację recyklingu albo  
do odpadów niebezpiecznych dla środowiska (miljøskab)



Należy pamiętać o tym, żeby ustawić odpady 
wielkogabarytowe z zachowaniem podziału 
na wymienione typy. Jeżeli istnieje możliwość 
umieszczenia odpadów w odpowiednich 
pojemnikach lub kontenerach, należy z niej 
skorzystać a nie wstawiać je do odpadów 
wielkogabarytowych.



ODPADY NIEBEZ-
PIECZNE 
TAK

• Baterie 

• Żarówki zwykłe i energooszczędne 

• Termometry

• Puszki po aerozolach (puste i pełne) 

• Środki ochrony roślin, środki owadobójcze, trutki na gryzonie

• Chemikalia (również puste opakowania po nich) 

• Oleje (również puste opakowania po nich) 

• Chemiczne środki czystości

• Resztki farb

NIE
• Resztki leków należy oddać w aptece

• Strzykawki należy oddać w aptece

• Butelki i zbiorniki pod ciśnieniem muszą trafić na stację recyklingu 
(genbrugsstationen)

• Samozapalne szmatki, płyny i substancje muszą trafić na stację  
recyklingu

• Legalne, niewykorzystane fajerwerki muszą trafić na stację recyklingu



Należy pamiętać, że o ile spółdzielnia mieszkaniowa 
dysponuje pojemnikiem na odpady niebezpieczne 
dla środowiska (miljøskab), należy tam właśnie 
umieścić odpady niebezpieczne. Jeżeli natomiast 
takowego nie ma, odpady niebezpieczne należy 
zabrać do stacji recyklingu (genbrugsstationen).



KONTAKT
W przypadku pytań dotyczących segregacji odpadów, 
można dowiedzieć się więcej na stronie internetowej 
www.ballerup.dk/affald, gdzie informacje dotyczące 
selektywnej zbiórki odpadów będą na bieżąco aktualizo
wane. Można również dowiedzieć się więcej kontaktując 
się z biurem obsługi klienta przedsiębiorstwa oczyszcza
nia, Vestforbrænding. 

Telefon: 70 25 70 60 
Mail: kundeservice@vestfor.dk

– ET SAMARBEJDE MELLEM

-

-
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