
NOWY ZAKRES SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

NA TERENIE GMINY KRUSZWICA

Odpady oddajemy w odpowiednich pojemnikach lub workach 
w kolorze oraz z napisem:

ODPADY SEGREGUJESZ
PRZYRODĘ RATUJESZ!!!

Odpady zmieszane oddajemy 
w szarych, czarnych pojemnikach 
lub workach w wyznaczonych 
terminach w harmonogramie!

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieści się na terenie 
spółki Wodno-Ściekowej (oczyszczalnia ścieków) w Szarleju.

Punkt jest czynny w poniedziałki, środy i soboty w godz. od 7:00 do 17:00.

Do w/w punktu w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komu-
nalnych można dostarczyć odpady zbierane selektywnie takie jak:

odpady niebezpieczne,
przeterminowane leki,
chemikalia,
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycz-
nych, powstałe w gospodarstwie domowym, 
w szczególności igły i strzykawki,
zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony,
odpady budowlane i rozbiórkowe,
papa odpadowa,
bioodpady,
tekstylia i odzież,
popioły.

Dodatkowe informacje o segregacji odpadów komunalnych 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy osobiście 

lub pod nr telefonu 52 351 50 10 wew. 64 lub 83.

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica

tel. / fax (52) 351 50 10
(52) 351 60 21

www.kruszwica.um.gov.pl
www.bip.kruszwica.gmina.pl

e-mail: um@kruszwica.um.gov.pl

Informacje:

ul. Goplańska 2
88-150 Kruszwica

tel. / fax (52) 351 54 37
(52) 351 55 14
(52) 351 52 90

www.bip.pk-kruszwica.pl
e-mail: sekretariat@pk-kruszwica.pl

PROWADZĄCY
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

szkło 
– kolor zielony, 
napis „Szkło”

papier 
– kolor niebieski, 
napis „Papier”

metale 
i tworzywa 
sztuczne 
– kolor żółty, 
napis „Metale 
i tworzywa 
sztuczne”

niesegregowane 
(zmieszane) 
odpady 
komunalne 
– kolor szary 
lub czarny, 
napis „Zmieszane”

odpady ulegające 
biodegradacji 
– kolor brązowy, 
napis „Bio”

DO ZMIESZANYCH ODPADÓW WRZUCAMY:

odpady, których nie można zakwalifikować do któregokolwiek 
z innych frakcji zbieranych selektywnie,

popiół,

styropian,

odpady higieniczne
(np. waciki, pieluchy, 
podpaski )

lustra i porcelanę.

DO ZMIESZANYCH ODPADÓW 
NIE WRZUCAMY:

opakowań po farbach,

opakowań po olejach silnikowych
oraz smarach,

opakowań po lekach,

baterii,

sprzętu AGD.

ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI



Odpady papierowe oddajemy 
w niebieskich pojemnikach 

lub workach w wyznaczonych 
terminach w harmonogramie!

Przed wrzuceniem papieru do pojemnika 
usuń wszystkie zszywki, klamerki i inne 
elementy metalowe i plastikowe!

Odpady metalowe i tworzywa 
sztuczne oddajemy w żółtych 

pojemnikach lub workach 
w wyznaczonych terminach 

w harmonogramie !

Opróżnij, zgnieć butelki i puszki przed 
włożeniem ich do pojemnika !

Odpady szklane oddajemy 
w zielonych pojemnikach 

lub workach w wyznaczonych
terminach w harmonogramie!

Przed wrzuceniem opakowanie należy
opróżnić z zawartości i usunąć nakrętki 
i korki!

Odpady bio oddajemy 
w brązowych pojemnikach 

lub workach w wyznaczonych 
terminach w harmonogramie!

ODPADY SEGREGUJESZ – PRZYRODĘ RATUJESZ!!!
DO PAPIEROWYCH ODPADÓW  WRZUCAMY:

gazety, książki,

zeszyty, katalogi,

papierowe worki,

papierowe torby,

papier biurowy,

kartony, tekturę.

DO METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH  WRZUCAMY:

puste, odkręcone i zgniecione opakowania,
plastikowe po napojach, kosmetykach i środkach
czystości,

opakowania wielomateriałowe 
(kartoniki po sokach, napojach, mleku),

plastikowe opakowania po żywności
(np. serach, kefirach, margarynach),

drobne metale np. opakowania 
po konserwach,

puszki po napojach,

folie i torebki z tworzyw sztucznych.

DO METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH 
NIE WRZUCAMY:

butelek z jakąkolwiek zawartością,

opakowań po środkach ochrony roślin,

opakowań po lekach,

puszek po farbach,

styropianu,

gumy,

butelek i opakowań po olejach 
spożywczych, silnikowych, smarach.

DO SZKLANYCH ODPADÓW  WRZUCAMY:

butelki i słoiki po napojach i żywności
(w tym butelki po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych),

szklane opakowania po kosmetykach
(o ile nie są wykonane z trwale 
połączonych kilku surowców).

DO ODPADÓW BIO  WRZUCAMY:

resztki ugotowanych warzyw,

odpady po warzywach i owocach,

obierki owoców i warzyw,

skorupki jajek,

łupiny orzechów,

skórki od bananów,

resztki owoców cytrusowych,

fusy po kawie i herbacie,

stary chleb,

ściętą trawę, chwasty, liście,

resztki drewna, owoce spod drzew.

DO PAPIEROWYCH ODPADÓW 
NIE WRZUCAMY:

kalki

tapety

kartonów i tektur pokrytych folią 
aluminiową (np. kartoniki po mleku 
i napojach )

tłustego i zabrudzonego papieru 
(np. papierowe opakowanie po maśle, 
margarynie, twarogu )

papieru termicznego i faksowego

odpadów higienicznych 
(np. waciki, podpaski, pieluchy)

DO SZKLANYCH ODPADÓW NIE WRZUCAMY:

porcelany i ceramiki,

żarówek i świetlówek,

lamp neonowych, rtęciowych,,

szkła stołowego, okularowego, 
żaroodpornego,

fajansu,

zniczy z zawartością wosku,

luster, monitorów,

szyb samochodowych, okiennych,

opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, 
olejach silnikowych,

doniczek, kryształów.

DO ODPADÓW BIO NIE WRZUCAMY:

resztek metali, plastików, foli aluminiowej,

zepsutej żywości,

odchodów zwierzęcych,

papierów oraz niedopałków,

worków od odkurzacza,

torebek plastikowych,

resztek jedzenia w płynie,

popiołu,

mięsa, kości,

odpadów które nadają się do recyklingu.


