
 

WOREK ŻÓŁTY  

tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe i metale 

 

Przeznaczony jest na: 

butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), 

butelki plastikowe po kosmetykach i środkach 

czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. 

po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), 

plastikowe zakrętki, folię i torebki z tworzyw 

sztucznych,  

puszki po napojach, konserwach,  

kartony po mleku i sokach, 

drobny złom żelazny oraz drobny złom metali 

kolorowych , kapsle 

 

Nie należy wrzucać np.: 

butelek i opakowań po olejach spożywczych i 

samochodowych, smarach,  

styropianu, gumy, zabawek, sprzętu AGD 

butelek z zawartością, puszek po farbach, baterii, 

opakowań po lekach, opakowań po środkach 

chwasto- i owadobójczych. 

 

Przed włożeniem odpadów do worka butelki i 

puszki należy opróżnić i zgnieść. 

 

SEGREGACJA 
ODPADÓW NA  

TERENIE GMINY 
KROŚNICE   

 

 

WOREK ZIELONY  

szkło bezbarwne i kolorowe 

 
Przeznaczony jest na: 

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,  

butelki po napojach alkoholowych,  

szklane opakowania po kosmetykach.  

 

Nie należy wrzucać np.: 

porcelany i ceramiki, żarówek, lamp neonowych, 

fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, szkła 

stołowego, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, 

fajansu, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, 

doniczek, szyb samochodowych.  

 

Przed wrzuceniem worka opakowania szklane 

należy opróżnić.  

Dobrą praktyką jest wypłukanie zawartości. 

Butelki należy wyrzucać bez nakrętek i 

korków! 

 

WOREK NIEBIESKI  

papier i tektura 

 
 

Przeznaczony jest na: 

gazety, czasopisma, katalogi i prospekty, książki, , 

zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, 

biurowy i pakowy, kartony i tekturę oraz wykonane 

z nich opakowania.  

 

Nie należy wrzucać np.: 

kartonów i tektury, które są pokryte folią aluminiową 

(np. opakowania typu tetra pak po mleku, 

napojach),  

tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe 

opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony 

po mleku czy po napojach ), 

kalki, papieru termicznego i faksowego, tapet,  

worków po cemencie i innych materiałach 

budowlanych, 

odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, 

pieluch).  

 

Przed wrzuceniem papieru do pojemnika 

dobrą praktyka jest usunięcie elementów nie 

papierowych: zszywki, klamerki czy inne 

elementy metalowe lub plastikowe.  



 

 

KOMPOSTOWNIK   

lub 

WOREK BRĄZOWY 

odpady biodegradowalne  w tym zielone 

 

  
 

Przeznaczony jest na: 

resztki żywności np.: obierki po ziemniakach, 

owocach i warzywach, skorupki jajek, fusy po kawie 

i herbacie, skoszoną trawę, chwasty, drobne gałęzie, 

liście.  

 

Nie należy wrzucać np.: 

odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, 

pieluch), płynnych odpadów kuchennych, popiołu.  

 

Segregacja odpadów winna być 
prowadzona do worków dostarczanych 
przez Konsorcjum firm: WPO ALBA S.A. 
oraz Usługi Komunalne „WODNiK” Sp. z 
o.o. wraz z niniejszą ulotką i  
uzupełnianych w trakcie świadczenia usługi 
podczas odbioru odpadów segregowanych 
(za każdy odebrany worek firma 
zobowiązana jest zastawić worek pusty) 

 

 

POJEMNIK NA ODPADY CZARNY, 

SZARY LUB ZGNIŁO-ZIELONY, 

METALOWY LUB PLASTIKOWY  

(używany dotychczas do gromadzenia 

odpadów zmieszanych teraz służyć będzie 

do gromadzenia pozostałości z segregacji) 

lub  WOREK CZARNY 

pozostałości z segregacji 

 

    

Przeznaczony jest na: 

odpady, których nie można zakwalifikować do 

któregokolwiek z innych frakcji zbieranych 

selektywnie, np.: popiół, odpady higieniczne (np. 

waciki, podpaski, pieluchy), styropian, porcelana, 

lustra.  

 

Nie należy wrzucać: 

opakowań po farbach, olejach silnikowych, smarach 

i innych chemikaliach, leków, baterii, sprzętu AGD, 

zużytych opon, odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych 

 

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE  –  odbierane 

będą 1 raz w roku na terenie poszczególnych 

miejscowości w trakcie zbiórek zorganizowanych w 

systemie na donoszenia ( termin najbliższej zbiórki 

wrzesień/ październik 2013 roku) 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I 

ELEKTORNICZNY - odbierany będzie 1 raz w roku 

na terenie poszczególnych miejscowości w trakcie 

zbiórek zorganizowanych w systemie na donoszenia 

PRZETERMINOWANE LEKI, OPAKOWANIA PO 

LEKACH- zdeponować można w specjalnym 

pojemniku zlokalizowanym w Aptece „Pod Złotą 

Wagą” z/s w Krośnicach przy ul. Parkowej 5 

ZUŻYTE BATERIE – zdeponować można w 

specjalnych pojemnikach zlokalizowanych w 

szkołach podstawowych na terenie Gminy Krośnice 

oraz w holu Urzędu Gminy Krośnice 

 

Do czasu uruchomienia Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie 

Gminy Krośnice odpady: 

 chemikalia, opakowania po farbach, 

opakowania po środkach chwasto - i 

owadobójczych 

 zużyte opony 

 zużyte baterie większych rozmiarów i 

akumulatory, 
 odpady budowlane i rozbiórkowe 

przekazywać można do  punktu odbioru 

prowadzonego przez Usługi Komunalne 

„WodNiK” Sp. z o.o. zlokalizowanego w 

Trzebnicy przy ul. Piwnicznej 12.  

Transport odpadów po stronie mieszkańców ! 


