
Recyclables
Green bin

Items Description How to sort

Cardboard

Newspapers/magazines

Tetrapacks/cerealboxes

Plastics

Metals

All cardboard boxes, e.g. 
pizza boxes.

Flatten boxes to save space. 
Place directly into the Green 

bin.

Newspapers, magazines, 
junk mail, envelopes and 

office paper, etc.

Directly into  the Green bin.

Beverage cartons e.g. 
Tetrapak, cereal boxes and 
all other carton packages.

Remove food residue and 
rinse beverage cartons and 
flatten. Place directly into 

the Green bin. Good to place 
many cartons inside one.

All kinds of soft and hard 
plastic packaging, e.g. bags, 
film, bottles and containers. 

No styrofoam

Rinse all plastic packaging. 
Place small items into the 
Green bin in clear plastic 

bags.
Place bigger parts directly 

into the Green bin.

Small metal parts, e.g. steel 
and tin cans, aluminium foil, 

jarlids etc.

Rinse aluminium and tin 
cans. Place directly into the 

Green bin.
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Food waste

Fruits Vegetables Bread

Rice, corn etc. Coffee grounds and lters Cheese

Fish Eggs and eggshells Tea bags

Meat Pasta Toothpicks

Flowers Tissue paper/napkins Potatoes

FOOD WASTE
BROWN BIN

The Brown bin is for all food waste and other 

biodegradable waste from households. It is very 

important to put the biodegradable waste into 

biobags (Maispokinn) before it is disposed into the 

Brown bin.

Example of waste that can be put into the Brown bin: 
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TABLICA SEGREGACJI

Zielony Pojemnik
Rodzaj Co należy do danego 

rodzaju

Jak postępujemy

Karton

Gazety/Magazyny

Kartoniki po mleku i żywności

Opakowania plastikowe

Opakowania aluminiowe

Wszystkie sztywne kartony, 
jak na przykład kartony po 

pizzy.

Najlepiej jest rozłożyć karton 
aby zajmował jak najmniej 
miejsca. Można wrzucać 

bezpośrednio do Zielonego 
pojemnika.

Gazety, magazyny, papier 
biurowy i inny papier 

drukarski.

Bezpośrednio do Zielonego 
pojemnika.

Kartoniki po mleku i 
żywności, jak na przykład 
opakowania po płatkach 
śniadaniowych, jajkach, 
puste rolki po papierze 

toaletowym.

Usunąć pozostałości 
organiczne i opłukać 

kartoniki. Bezpośrednio 
do Zielonego pojemnika. 
Najlepiej jeden kartonik 

zapełnić kilkoma 
kartonikami.

Wszelkie opakowania z 
twardego lub miękkiego 
plastiku, np. reklamówki, 
opakowania po środkach 

czyszczących, pojemniki po 
twarożku i folia spożywcza.                                      

Usunąć pozostałości 
organiczne i chemiczne. 
Wyrzucamy do Zielonego 
pojemnika  w plastikowym 

prześwitującym worku. 
Większe odpadki plastikowe 

można bezpośrednio 

Małe opakowania 
aluminiowe, jak na przykład 

puszki po konserwach, 
folia aluminiowa, zakrętki 

do słoików czy aluminiowe 
opakowania po świeczkach.

Usunąć pozostałości 
organiczne. Wyrzucamy do 

Zielonego pojemnika.
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TABLICA SEGREGACJI

Brązowy pojemnik

Domowe odpadki organiczne

Owoce Warzywa Chleb

Ryż i zboża Fusy z kawy oraz filtr do ekspresu Ser i inne dodatki na kanapki

Ryby Skorupki po jajkach Torebki z herbatą

Mięso Makarony Wykałaczki

Kwiaty cięte Kuchenne ręczniki papierowe Ziemniaki

Do Brązowego pojemnika wyrzucamy m.in. wszelkie resztki 

jedzenia, rośliny i inne odpadki organiczne z domu. Ważnym jest 

aby wszystkie te odpadki wyrzucać w torbie ekologicznej (torby 

kukurydziane) zanim wrzucimy je do brązowego pojemnika.

Przykłady odpadków, które można wyrzucać do Brązowego 
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