
Zbiórka odpadów komunalnych 

na terenie Gminy Krotoszyce odbywa si ę głównie w oparciu o:  

 

Pojemniki i worki odbierane sprzed 

posesji:   

Pojemnik z napisem  „ pozostało ść po segregacji” 

Do których wrzucamy przykładowo: 

- naczynia i pojemniki jednorazowe 
- pojemniki i tubki po kosmetykach 
- fajans, porcelana 
- pampersy 
- odpady higieniczne 
- tekstylia zużyte 
- popiół 
oraz wszystko to czego nie mo żna wrzuca ć do kolorowych pojemników  

w gniazdach i nie ulega biodegradacji.  

  
Pojemnik z napisem MOKRE biodegradowalne  

otrzymuj ą mieszka ńcy którzy nie posiadaj ą kompostowników  

Wrzucamy:  

- resztki żywności 
- fusy po kawie i herbacie 
- skorupki po jajkach i orzechach 
- trawa, rośliny 
- liście 
- ziemia po kwiatach itp. 
 

nale y u ywać tylko worków biodegradowalnych (ulegających rozk adowi) lub nale y u ywać tylko worków biodegradowalnych (ulegających rozk adowi) lub nale y u ywać tylko worków biodegradowalnych (ulegających rozk adowi) lub nale y u ywać tylko worków biodegradowalnych (ulegających rozk adowi) lub 

wrzucać odpady wrzucać odpady wrzucać odpady wrzucać odpady luzem.luzem.luzem.luzem.    

    

worek zielony 
Wrzucamy: 
- szklane opakowania po żywności 
- butelki szklane białe i kolorowe 
- słoiki bez nakrętek 
- przepłukane szklane opakowania po kosmetykach 
- butelki po napojach 
- inne opakowania szklane 



 

Nie wrzucamy: 

szkła płaskiego (okiennego, luster), porcelany, fajansu, ceramiki, szkła 
żaroodpornego, szkła zbrojonego, żarówek, świetlówek, ekranów, zniczy 
 
 
worek żółty  

Wrzucamy: 

- plastikowe opakowania i pojemniki (np. po chemii gospodarczej, środkach 
czystości, kosmetykach i artykułach spożywczych), 
- zgniecione i zakręcone puste plastikowe butelki po napojach, 
- puszki metalowe i aluminiowe 
- kartony po mleku i sokach 
- zakrętki, 
- pojemniki i naczynia z tworzyw sztucznych 
- plastikowe folie i torebki. 
 

 
Nie wrzucamy: 

opakowań i butelek po: olejach i smarach, płynach chłodniczych, środkach chwasto- i 

owadobójczych, lekarstwach, strzykawek, tworzyw piankowych, szczoteczek do 

zębów, taśm, butelek i pojemników z zawartością, pampersów, styropianu. 

 

 

ZAPAMIĘTAJ!  

Jeśli nie wiesz, gdzie co ś wrzuci ć, wrzuć to do pozostało ści!  
Nie zanieczyszczaj mokrego ani segregowanego!  

 

  Pojemnik z napisem ZMIESZANE  

Otrzymują mieszkańcy, którzy nie będą segregować odpadów 

Wrzucamy wszystko tak jak dotychczas. 

 

Osobn ą zbiórk ą objęte są: 

- Zużyte  Baterie, akumulatory  (specjalne pojemniki w szkołach, UG, PSZOK*) 

- Świetlówki, żarówki  itp. (PSZOK) 



- Odpady wielkogabarytowe  – meble, dywany itp. (zbiórka akcyjna i PSZOK) 

- Zużyty sprz ęt elektryczny i elektroniczny  (zbiórka akcyjna i PSZOK) 

- Przeterminowane lekarstwa  (Apteka i Ośrodek Zdrowia) 

- Drobny gruz   (PSZOK) 

- Zużyte opony  (PSZOK) 

*PSZOK- punkt selektywnej zbiorki Odpadów  zlokalizowany zostanie w 

Krotoszycach przy ul. Gwarnej (tzw. budowlanka). 

 

 

 

 

 

Oraz pomocniczo w oparciu o tzw. GNIAZDA 

 

Pojemnik Zielony 
Wrzucamy: 
- szklane opakowania po żywności 
- butelki szklane białe i kolorowe 
- słoiki bez nakrętek 
- przepłukane szklane opakowania po kosmetykach 
- butelki po napojach 
- inne opakowania szklane 
 

Nie wrzucamy: 

szkła płaskiego (okiennego, luster), porcelany, fajansu, ceramiki, szkła 
żaroodpornego, szkła zbrojonego, żarówek, świetlówek, ekranów, zniczy 



Pojemnik  Żółty  

Wrzucamy: 

- plastikowe opakowania i pojemniki (np. po chemii gospodarczej, środkach 
czystości, kosmetykach i artykułach spożywczych), 
- zgniecione i zakręcone puste plastikowe butelki po napojach, 
- puszki metalowe i aluminiowe 
- kartony po mleku i sokach 
- zakrętki, 
- pojemniki i naczynia z tworzyw sztucznych 
- plastikowe folie i torebki. 
 

 
Nie wrzucamy: 

zabawek,  sztućców plastikowych, opakowań i butelek po: olejach i smarach, płynach 

chłodniczych, środkach chwasto- i owadobójczych, lekarstwach, strzykawek, tworzyw 

piankowych, szczoteczek do zębów, taśm, butelek i pojemników z zawartością, 

pampersów, styropianu. 

 

Pojemnik  Niebieski  

Wrzucamy: 

- gazety, czasopisma 
- kartony 
- ścinki drukarskie 
- zeszyty, książki 
- tekturę 
- papierowe torby 
 

Nie wrzucamy: 

-zdjęć,  
-papieru woskowanego (katalogi, foldery reklamowe), 
- papieru pokrytego przezroczystą folią,  
- papieru mokrego lub tłustego, 
-papierków przebitkowych (faktury, rachunki), 
- tapet,  
- worków po cemencie,  
-zanieczyszczonego papieru: mechanicznie (metale, szkło tekstylia, piasek),  
chemicznie (kleje, farby), mikrobiologicznie (pleśń, grzyby) 

UWAGA!  
Do kolorowych pojemników w Gniazdach wrzucaj tylko puste 
opakowania!  


