
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE  

Do pojemnika na zmieszane odpady komunalne wrzucamy  
wszystkie te rzeczy, które nie nadają się do segregacji. Mieszkańcy 
otrzymają harmonogram zawierający informację o terminach  
odbioru odpadów komunalnych. Ustala się następującą  
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów  
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego 
użytku publicznego: 

 
1) odpady zielone z terenów nieruchomości zamieszkałych  
    (od maja do końca listopada): 
    -   na terenach miast         co 2 tygodnie  

    -   na terenach wiejskich     raz na miesiąc 

2) odpady selektywnie zbierane: metale, tworzywa sztuczne, 
szkło, papier i   tektura oraz wielomateriałowe z terenów  
nieruchomości zamieszkałych (od maja do końca września):   

    -   na terenach miejskich     co 2 tygodnie  

    -   na terenach wiejskich     raz w miesiącu 

    -   w pozostałych miesiącach w roku na wszystkich obszarach  
        zabudowy          raz w miesiącu 

3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenów  
     nieruchomości zamieszkałych: 

a) na których zlokalizowanych jest nie więcej niż siedem lokali 

    -  na terenach miast       raz na tydzień  

    -  na terenach wiejskich     co dwa tygodnie 

b) na których zlokalizowanych jest więcej niż siedem lokali  
     będzie prowadzone      raz na tydzień 

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się 
co miesiąc, do 10 dnia każdego miesiąca  

kalendarzowego, począwszy od sierpnia 2013 roku. 

SEGREGACJA SIĘ OPŁACA 

Produkt staję się odpadem wtedy, kiedy przestaje być 
nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić  
w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas  
żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, 
tj. szansę na to, że odpad znów stanie się  
użyteczny. Segregując odpady przyczyniasz się do  
ochrony środowiska i oszczędzasz pieniądze. Z odpadów 
mogą powstać np. chusteczki higieniczne, papier  
toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki  
a nawet meble czy ubrania. 

PAMIĘTAJ: 
Zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe 
przed  wrzuceniem do pojemnika, 

Wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne 
siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz zużycie 
plastikowych torebek a przynosząc do domu torby 
foliowe wykorzystaj je np. jako worki na śmieci, 

Do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia  
zamiast papierowych ręczników. 

 

1. Gmina Cieszków 

2. Gmina Kobylin 

3. Gmina Krotoszyn 

4. Gmina Sulmierzyce 

5. Gmina Zduny                       

ul. Kołłątaja 7,  
63-00 Krotoszyn 

tel. 62 722 66 32 

www.eko7.krotoszyn.pl 
e-mail: eko7@krotoszyn.pl 



TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE  — pojemniki i worek ŻÓŁTY 

Należy wrzucać Nie należy wrzucać 

Puste butelki plastikowe 
po różnych napojach, 
Puszki metalowe i  
aluminiowe, 
Puste opakowania po  
żywności, 
Puste butelki plastikowe 
po   kosmetykach  
i środkach czystości—tzw. 
chemię gospodarczą  
(np. opakowania po  
szamponach, płynach), 
Odpady wielomateriałowe  
(np. kartony po sokach  
i produktach  mlecznych), 
Drobny złom żelazny  
metali kolorowych, 
Czystą folię i torebki. 

Opakowań po medykamentach, 
Tworzyw piankowych,  
styropianu i naczyń  
jednorazowych, 
Produktów z tworzywa  
sztucznego typu: szczoteczki do 
zębów, strzykawki, 
Opakowań i butelek po olejach  
i smarach, puszek i pojemników 
po farbach i lakierach, 
Opakowań po środkach  
chwasto- i  owadobójczych, 
Sprzętu AGD, 
Pojemników po aerozolach, 
Gumy, 
Pieluch jednorazowych, 
Wkładów zniczy, 
Sztucznych kwiatów. 

ODPADY ZIELONE — pojemniki i worek BRĄZOWY 

Należy wrzucać Nie należy wrzucać 

Skoszoną trawę, 
Liście, chwasty, 
Drobne gałązki, 
Zwiędnięte kwiaty  
cięte i doniczkowe. 

 

Kości, 
Odpadów zwierzęcych, 
Odpadów kuchennych,  
np. resztek owoców, warzyw,  
produktów mlecznych,  
skorupek jaj, fusów po kawie  
i herbacie, 
Ziemi. 

MAKULATURA — pojemniki i worek NIEBIESKI 

Należy wrzucać Nie należy wrzucać 

Gazety, czasopisma, 

Prospekty, 

Katalogi, ulotki, 

Książki, zeszyty, 

Worki papierowe, 

Opakowania  
papierowe, 

Tekturę, kartony, 

Ścinki drukarskie. 
 

Opakowań z zawartością  
np. żywnością, wapnem,  
cementem, 

Papierowych wkładów  
wodoodpornych, tapet, kalek  
technicznych i papieru  
kopiowego, 

Zabrudzonego lub tłustego  

papieru np. po maśle,  
kartonów po mleku  
i napojach, 

Pieluch jednorazowych,  
podpasek i artykułów  
higienicznych. 

SZKŁO BEZBARWNE I KOLOROWE — pojemniki i  

worek ZIELONY 

Należy wrzucać Nie należy wrzucać 

Puste opakowania ze 
szkła   bezbarwnego  
i kolorowego  
(np. słoiki, butelki), 
Puste opakowania po  
kosmetykach, 
Czyste bez parafiny 
znicze. 

 

Szkła okiennego, zbrojonego, 
luster, szyb samochodowych, 
Ceramiki, fajansu, porcelany, 
Żarówek, świetlówek,  
termometrów, 
Opakowań po lekach, 
Kineskopów, 
Wyrobów ze szkła  
żaroodpornego, 
Kapsli, zatyczek i zakrętek. 


