
ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA  ODPADAMI 

 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY! 

Od dnia 1 stycznia 2018 roku wprowadzone zostaną zmiany w systemie gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Krościenko Wyżne. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, nałożony został obowiązek wprowadzenia 

jednolitej kolorystyki worków oraz sposobu prowadzenia segregacji odpadów w całej Polsce. Wobec 

powyższego Rada Gminy Krościenko Wyżne w dniu 27 października 2017 roku wprowadziła zmiany w 

uchwałach dotyczących odpadów komunalnych tj. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie 

Krościenko Wyżne,  uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne (uchwały te są dostępne stronie internetowej na 

bip.kroscienkowyzne.pl). 

Co to oznacza dla mieszkańców? 

Każda nieruchomość otrzyma bezpłatnie worki do segregacji odpadów (z wyjątkiem worków na popiół, które 

będą dostępne, wyłącznie w urzędzie gminy, dla osób zainteresowanych odbiorem tego rodzaju odpadu). Worki 

będą dostarczane w miesiącu grudniu br. przez Firmę Remondis KROeko. Na każdą nieruchomość przysługuje 

pakiet worków, szacunkowo obliczony na cały rok. Jeśli komuś zabraknie worków, będzie mógł je zakupić w 

firmie Remondis KROeko w Krośnie przy ul Fredry 1.    

Odpady wystawione w innym worku i bez naklejki, nie będą zabierane! 

Ponadto każdy właściciel nieruchomości otrzyma nowe naklejki z indywidualnym kodem kreskowym, które 

trzeba będzie naklejać na każdy worek z odpadami od 1 stycznia 2018 roku. W przypadku wyczerpania zapasu 

naklejek, należy zgłosić się po kolejne do urzędu gminy. Kody kreskowe będą przy każdorazowym odbiorze 

odpadów sczytywane za pomocą specjalnych czytników, przez pracowników firmy odbierającej odpady. 

Informacje uzyskane w ten sposób, będą gromadzone w systemie i posłużą do analizy ilości poszczególnych 

rodzajów odpadów oddawanych przez mieszkańców. Takie procedury już od dawna obowiązują w innych 

miastach i gminach. Przypominamy, że w przypadku stwierdzenia, że z danej nieruchomości nie są oddawane 

odpady segregowane, mimo że  podczas składania deklaracji o wysokoścci opłaty, została zadeklarowana 

segregacja, zostanie nałożony obowiązek zapłaty jak za odpady niesegrgowane czyli dwukrotnie wyższy.  

 

 

 

 

 

 



 

Jak prawidłowo segregować odpady po zmianach? 

 Worek koloru żółtego 

Wrzucamy Nie wrzucamy 

 

 odkręcone i zgniecione plastikowe butelki 

po napojach, 

 nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w 

ramach akcji dobroczynnych, 

 plastikowe opakowania po produktach 

spożywczych, 

 opakowania wielomateriałowe (np. kartony 

po mleku i sokach), 

 opakowania po środkach czystości (np. 
proszkach do prania), kosmetykach (np. 

szamponach, paście do zębów) itp., 

 plastikowe torby, worki, reklamówki, inne 

folie, 

 aluminiowe puszki po napojach i sokach, 

 puszki po konserwach, 

 folię aluminiową, 

 metale kolorowe, 

 kapsle, zakrętki od słoików, 

 zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o 

ile nie są wykonane z trwale połączonych 

kilku surowców). 

 

 butelek i pojemników z zawartością, 

 opakowań po lekach i zużytych artykułów 

medycznych, 

 opakowań po olejach silnikowych, 

 części samochodowych, 

 zużytych baterii i akumulatorów, 

 puszek i pojemników po farbach i lakierach, 

 zużytego sprzętu elektronicznego i AGD. 

 

 

 Worek koloru niebieskiego 

 

Wrzucamy Nie wrzucamy 

 

 opakowania z papieru, karton, tekturę (także 
falistą), 

 katalogi, ulotki, prospekty, 

 gazety i czasopisma, 

 papier szkolny i biurowy, zadrukowane 

kartki, 

 zeszyty i książki, 

 papier pakowy, 

 torby i worki papierowe. 

 

 ręczników papierowych i zużytych 
chusteczek higienicznych, 

 papieru lakierowanego i powleczonego folią, 

 papieru zatłuszczonego lub mocno 

zabrudzonego, 

 kartonów po mleku i napojach, 

 papierowych worków po nawozach, cemencie 

i innych materiałach budowlanych, 

 tapet, 

 pieluch jednorazowych i podpasek, 

 zatłuszczonych jednorazowych opakowań z 

papieru i naczyń jednorazowych, 

 ubrań 

 



Worek koloru zielonego 

Wrzucamy Nie 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). 

 

 

 ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, 

kryształów, 

 szkła okularowego, 

 szkła żaroodpornego, 

 zniczy z zawartością wosku, 

 żarówek i świetlówek, 

 reflektorów, 

 opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, 
olejach silnikowych, 

 luster, 

 szyb okiennych i zbrojonych, 

 monitorów i lamp telewizyjnych, 

 termometrów i strzykawek. 

 

 Worek koloru brązowego 

Wrzucamy Nie wrzucamy 

 

 

 odpadki warzywne i owocowe (w tym 
obierki itp.), 

 gałęzie drzew i krzewów, 

 skoszoną trawę, liście, kwiaty, 

 trociny i korę drzew, 

 resztki jedzenia. 

 

 odpadów pochodzenia zwierzęcego (kości, 

mięso zwierząt), 

 odchodów zwierząt, 

 popiołu z węgla kamiennego, 

 leków, 

 drewna impregnowanego, 

 płyt wiórowych i MDF, 

 ziemi i kamieni, 

 innych odpadów komunalnych (w tym 

niebezpiecznych) 

Worek koloru popielatego,  

Wrzucamy do niego  popioły paleniskowe.  

Worki na popiół można odebrać bezpłatnie w urzędzie gminy.  

Worek koloru czarnego  

Wrzucamy odpady zmieszane czyli wszystko czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych 

Worki koloru czarnego na odpady zmieszane należy zakupić we własnym zakresie. 



 

 

Odpady niebezpieczne tj. chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte baterie 

i akumulatory, świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

zużyte opony oraz powstające w gospodarstwach rolnych opakowania po środkach ochrony roślin właściciele 

nieruchomości będą mogli dostarczać we własnym zakresie do tzw. do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, 

który zostanie utworzony na terenie Gminy Krościenko Wyżne  końcem 2018 roku, o czym będziemy 

szczegółowo informować w późniejszym terminie.  

Do tego czasu odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz „elektrośmieci” będzie prowadzony na zasadach 

dotychczasowych w terminach wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów na 2018 rok.  

Przeterminowane leki można dostarczać do Apteki Werbena „BIS” przy ulicy Szkolnej w Krościenku Wyżnym, 

gdzie znajdują się przystosowane do tego celu pojemniki na przeterminowane leki.  

 Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne i odpady zielone, można kompostować 

w przydomowym kompostowniku, w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich 

nieruchomości. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji. 

Zmniejszymy tym samym ilości oddawanych na RIPOK odpadów, a co za tym idzie obniżymy koszty ich 

odbioru i zagospodarowania, które wszyscy ponosimy. Ponadto dzięki temu zyskamy cenny nawóz dla roślin.  

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, 

zobowiązani są gromadzić je w sposób selektywny w workach koloru brązowego i  przygotowywać do odbioru 

zgodnie z harmonogramem. Gałęzie z drzew i krzewów, przed włożeniem do worka należy rozdrobnić.  

Odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane po utworzeniu  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

Popioły paleniskowe będą odbierane w workach koloru popielatego zgodnie z harmonogramem odbioru 

odpadów.  

 

 

Segregacja odpadów w miejscu ich powstawania odgrywa bardzo ważną rolę. 

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z tworzyw, które możemy ponownie 

wykorzystać. Posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem. 

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie 

nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują  się takimi 

samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Znaczną 

część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe, 

używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania. 

 


