
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

Czy wiesz, że: 

- przeciętny Polak wytwarza ok. 180 – 420 kg odpadów 

komunalnych w roku, 

- odpady wyrzucane na nielegalne wysypiska w lasach 

powodują zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych takimi 

substancjami jak: ftalany, fenol, merkaptany, metale ciężkie, 

substancje ropopochodne, rtęć, 

- zanieczyszczona woda wykorzystywana jest  

w gospodarstwach domowych do spożycia, zatruwając 

organizmy dorosłych i dzieci, kumulując w wątrobie  

i kościach substancje niebezpieczne, 

-  rzucona w lesie butelka PET rozłoży się w ziemi po 500 

latach, guma do żucia  po 5 latach, a niedopałki papierosów 

po 2 latach. 

  

  

  

ZZaassaaddyy  sseeggrreeggaaccjjii  

ssuurroowwccóóww  wwttóórrnnyycchh  

 

 

GMINA PLEŚNA 

 

 

 

 

 

 

 

Znaki ekologiczne na  

opakowaniach i ich znaczenie 
 

 

 OPAKOWANIE 
BIODEGRADOWALNE 
Opakowanie  w czasie 
kompostowania nie uwalnia 
substancji szkodliwych do 
gleby, wody i powietrza. 

 

 

 

 BŁĘKITNY ANIOŁ 
Niemiecki znak ekologiczny 
oznaczający znacznie lepszą 
charakterystykę środowiskową 
oznaczonego produktu od 
innych artykułów z tej grupy.  

 

 

 ECOLABEL znany także jako 
Stokrotka lub Margerytka. 
Znak nadawany produktom 
spełniającym najostrzejsze  
normy środowiskowe. 

 

 

 OPAKOWANIE DO 
PONOWNEGO 
WYKORZYSTANIA 
Symbol ten oznacza, że po 
wykorzystaniu produktu, jego 
opakowanie nadaje się do 
ponownego wykorzystania. 

 

 

 ZIELONY PUNKT  
To informacja, że producent 
wniósł wkład finansowy 
w budowę i funkcjonowanie 
systemu  recyklingu i odzysku 
odpadów polskiej organizacji 
Rekopol Organizacja Odzysku 
S.A. 

 

 

 RECYKLING 
Opakowanie nadaje się do 
recyklingu 

 

 

 ENERGY STAR 
Znak ekologiczny nadawany  
produktom takim jak: RTV, 
AGD, sprzęt biurowy, 
ogrodniczy, urządzenia 
klimatyzacyjne, wyróżniającym 
się energooszczędnością. 

 

 

 DBAJ O CZYSTOŚĆ 
Symbol przypomina,  
że opakowanie po zużytym 
produkcie należy wyrzucić do 
kosza tak, aby nie zaśmiecać 
otoczenia. 

 



 

 

 

Gmina Pleśna prowadzi zbiórkę  surowców 

wtórnych w systemie workowym 

 

 

 

 

Wrzucamy:  

- butelki typu PET,  

- butelki po chemii gospodarczej i kosmetykach  

np. po  płynie do mycia naczyń, płynie do prania  

i płukania, szamponie,  

- opakowania po musztardzie i ketchupie,  

- opakowania wielomateriałowe tj. kartony typu 

Tetra-Pak po sokach i mleku,  

- puszki po konserwach, 

- puszki po napojach,  

- reklamówki kolorowe z grubej folii, 

 

Nie wrzucamy:  

- woreczków foliowych,  

- kubków  po jogurtach, śmietanie, margarynie, 

maśle, 

- naczyń jednorazowych 

- rur PCV,  

- styropianu, pianek montażowych, 

- reklamówek foliowych cienkich, 

- pojemników po farbach, lakierach, 

rozpuszczalnikach, 

- butelek po smarach i olejach silnikowych, 

- opakowań po środkach ochrony roślin 

 

 

 

 

Pamiętaj !!! 

Opakowania powinny być czyste  i zgniecione tak,  

aby zajmowały jak najmniej miejsca. 

 

 

 

Wrzucamy:  

- gazety i czasopisma, 

- książki i zeszyty, 

- papierowe torby i worki, 

- kartony i tektura, 

- ścinki drukarskie 

 

Nie wrzucamy: 

- zatłuszczonego papieru np. po maśle i margarynie, 

- papieru z folią, 

- pieluch jednorazowych i środków higienicznych, 

- tapet, 

- kartonów po mleku i napojach 

 

Pamiętaj !!! 

Usuń metalowe i plastikowe części opakowania. 

 

 

 

 

Wrzucamy: 

- resztki jedzenia, 

- resztki owoców i warzyw, 

- skoszona trawa, 

- liście 

 

 

 

Wszystkie odpady, których nie wrzucamy do 

poszczególnych worków, muszą trafić do kosza 

dostarczonego do każdej posesji. 

 

 

 

Wrzucamy: 

- szklane butelki po sokach i napojach, 

- słoiki po przetworach, 

- opakowania szklane po żywności dla dzieci, 

- opakowania szklane po kosmetykach 

 

Nie wrzucamy: 

- luster, 

- szkła okiennego, 

- wyrobów ze szkła kryształowego, 

- ceramiki (fajans, porcelana, doniczki, miski, 

talerze), 

- szklanych opakowań farmaceutycznych  

i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości, 

- kineskopów, 

- naczyń żaroodpornych 

 

Pamiętaj !!! 

Wszystkie opakowania szklane wrzucamy bez 

nakrętek, kapsli i zawartości. 

 

Worek żółty – tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe, metale 

Worek niebieski – makulatura 

Worek czarny – odpady 
biodegradowalne 

Worek zielony – szkło 


