
PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH

PAPIER 
(worek niebieski)

METAL i TWORZYWA SZTUCZNE 
(worek żółty)

SZKŁO 
(worek zielony)

BIO 
(worek brązowy)

ODPADY ZMIESZANE
(pojemnik)

W
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M
Y Opakowania z papieru, 

tektury i kartony, papier 
biurowy i szkolny, gazety, 
katalogi, czasopisma, 
ulotki, książki, prospekty, 
zadrukowane kartki, 
zeszyty i książki, torby i 
worki papierowe

Zgniecione i puste butelki
po napojach i chemii gospodarczej (bez 
nakrętek), plastikowe nakrętki, niezabrudzone 
folie, plastikowe opakowania, worki i 
reklamówki, kartony po mleku, napojach 
(opakowania wielomateriałowe),opakowania po
środkach czystości i kosmetykach, opróżnione 
puszki  po napojach  i żywności, folia 
aluminiowa, złom żelazny i metale kolorowe

Butelki i słoiki szklane 
po napojach i żywności 
(bez zawartości,  
nakrętek i zacisków), 
szklane opakowania po
kosmetykach

Ścięta trawa, rośliny, 
liście, drobne gałęzie, 
resztki owoców czy 
warzyw, resztki jedzenia,
trociny i kora drzew, fusy
z kawy i herbaty, 
skorupki jajek, zepsuta 
żywność, przetwory 
owocowe i warzywne

Wszystko czego nie można
wrzucić do worków na 
odpady segregowane, a co
nie jest odpadem 
niebezpiecznym
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Papier samokopiujący i 
woskowany, kalki, 
zatłuszczony i brudny 
papier, tapety, papierowe 
worki  po nawozach i 
materiałach budowlanych, 
zużyte ręczniki papierowe 
i chusteczki higieniczne, 
pieluchy jednorazowe i 
podpaski,  papierowe 
naczynia jednorazowe, 
kartony po mleku i 
napojach

Butelki i pojemniki z zawartością, zabawki, 
doniczki plastikowe, strzykawki, opakowania po
lekach, olejach silnikowych i spożywczych, 
opakowania po środkach chwastobójczych i 
owadobójczych, worki po ziemniakach i 
nawozach, opakowania po wyrobach 
garmażeryjnych, wiaderka po farbach i 
lakierach, styropian i inne odpady budowlane i
rozbiórkowe, części samochodowe, meble i ich 
części, sprzęt AGD, tekstylia, obuwie, pieluchy 
jednorazowe, folie rolnicze po kiszonkach, 
sznurki

Szkło okienne i 
zbrojone, szkło 
żaroodporne i 
kryształowe, fajans, 
porcelana, ceramika, 
doniczki, lustra, 
kineskopy, świetlówki, 
żarówki, opakowania 
po lekach, termometry i
strzykawki, znicze z 
zawartością wosku

Odpady higieniczne, 
(pampersy, podpaski 
itp.), resztki żywności 
pochodzenia 
zwierzęcego i kości, leki,
odchody zwierzęce, 
popiół, płyty wiórowe i 
pilśniowe, gałęzie 
pochodzące z 
pielęgnacji drzew i 
krzewów, ziemia i 
kamienie

Odpady budowlane i 
rozbiórkowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, 
odpady niebezpieczne np. 
baterie, opakowania po 
olejach silnikowych, 
smarach, opakowania po 
środkach chwsto i 
owadobójczych, leki i 
materiały medyczne, 
puszki i pojemniki po 
farbach, części 
samochodowe i opony, 
styropian budowlany 

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzepicach  ul. Kazimierza Wielkiego)

Właściciele nieruchomości zamieszkałych we własnym zakresie mogą dostarczyć do PSZOK selektywnie zebrane, prawidłowo posegregowane odpady komunalne:

 tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, czysty papier i tektura, metal, odpady ulegające biodegradacji, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w strumieniu  odpadów komunalnych:  chemikalia  i  opakowania  po  nich,  środki  ochrony roślin
i  opakowania po nich i opakowania po nawozach chemicznych, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć itp., urządzenia zawierające freony, przepracowane
oleje  i  tłuszcze,  przeterminowane lekarstwa,  baterie  i  akumulatory,  zużyte opony z samochodów osobowych,  zużyte urządzenia  elektryczne i  elektroniczne,  odpady
budowlano – remontowe nie zawierające odpadów niebezpiecznych tj. papa, azbest, wełna mineralna.

Punkt czynny: sobota 800 - 1200

W przypadku odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych (np. handel, usługi, zakłady, szkoły, przychodnie, cmentarze itp.), jak również
odpadów powstających w wyniku prowadzonej  działalności  gospodarczej (np.  odpady z warsztatów samochodowych,  stolarni,  ubojni,  usług budowlanych itp.)
i działalności rolniczej (folie, sznurki, worki po nawozach, opony ciągnikowe itp.) właściciele takich nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów
komunalnych  oraz odbiór odpadów z prowadzonej działalności we własnym zakresie wybierając przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania takiej usługi.


