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SEGREGACJA ODPADÓW

Wstêp

Odpady towarzysz¹ ludzkoci od zarania. Mieli z nimi do
czynienia ludzie zarówno ¿yj¹cy w jaskiniach 3000 lat p.n.e. jak
i królowie w redniowieczu. Mamy z nimi do czynienia i my.
Niestety skala odpadów z jak¹ musimy uporaæ siê wzrasta
ka¿dego dnia. Dlatego w³anie takie wa¿ne jest aby ka¿dy z
nas w³¹czy³ siê w proces selektywnej zbiórki odpadów oraz ich
recyklingu. Dziêki takiemu podejciu wszyscy bêdziemy mogli
¿yæ w mniej zanieczyszczonym rodowisku, oddychaj¹c
wie¿szym powietrzem, pij¹c czystsz¹ wodê.

W latach 90. Krakowa w³adze gminy Kraków podjê³y zadanie
selektywnej zbiórki odpadów. Pod koniec 1994 roku rozstawione zosta³y pierwsze zestawy kolorowych pojemników do segregacji odpadów. Na pocz¹tku zestawów by³o niewiele, z czasem przybywa³o. Dzi jest ich 150, a w planie jest ustawienie
koleje tzw. gniazd. Ka¿dy zestaw sk³ada siê z 4-5 pojemników,
popularnie zwanych dzwonami. Zbiór surowców z pojemników
do segregacji zwiêksza siê z ka¿dym rokiem. Od 1995 roku
zanotowano 300% wzrost iloci pozyskanego surowca.
Przyk³adowo w 2003 roku z kolorowych pojemników zosta³o
zebranych:
- 195 ton papieru;
- 723 tony szk³a;
- 30 ton metalu;
- 111 ton plastikowych butelek typu PET*;
* dane z WGKiO UMK Kraków
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I
Podstawowe pojêcia
Aby dobrze poznaæ zagadnienie segregacji odpadów warto
zapoznaæ siê z powszechnie stosowanym nazewnictwem. Oto
pojêcia z jakimi najczêciej spotykamy siê poruszaj¹c temat
segregacji odpadów.
Kompost to naturalny nawóz wytworzony podczas mikrobiologicznego rozk³adu substancji organicznych, pochodz¹cych z
odpadków gospodarstwa
Kompostowanie to naturalny proces stale przebiegaj¹cy w
rodowisku tworz¹cym zamkniêty piercieñ obiegu substancji
organicznej w przyrodzie. Podczas kompostowania odpady s¹
przetwarzane na materia³ u¿ytkowy, nieszkodliwy pod wzglêdem sanitarnym, czyli kompost. Proces ten polega na
tlenowym rozk³adzie zwi¹zków organicznych zawartych w
odpadach komunalnych i przekszta³ceniu ich w substancje
humusowe, stanowi¹ce nawóz organiczny. Do kompostowania
nadaj¹ siê równie¿ odpady z przemys³u spo¿ywczego.
Redukcja masy odpadów w przypadku tego procesu wynosi
oko³o 40-50%. Odpowiednio urz¹dzona i eksploatowana kompostownia nie ma negatywnego wp³ywu na rodowisko. Istniej¹
ró¿ne techniki uzyskania kompostu, jedn¹ z najpopularniejszych jest kompostowanie w pryzmach.
Magazynowaniu odpadów jest to czasowe przetrzymywanie
lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem
lub unieszkodliwianiem.
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Odpady s¹ to materia³y i substancje sta³e i ciek³e (z wyj¹tkiem
cieków), powsta³e wskutek dzia³alnoci cz³owieka (dziel¹ siê
na odpady przemys³owe i komunalne)
Odpady komunalne to odpady powstaj¹ce w gospodarstwach
domowych, s¹ nimi równie¿ odpady których sk³adu nie zalicza
siê do odpadów niebezpiecznych niezawieraj¹ce odpadów
niebezpiecznych pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów,
które ze wzglêdu na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne do
odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych.
Odpady medyczne to odpady powstaj¹ce w zwi¹zku z
udzielaniem wiadczeñ zdrowotnych oraz prowadzeniem
badañ i dowiadczeñ naukowych w zakresie medycyny.
Odpady niebezpieczne to produkty, substancje, preparaty
chemiczne zakwalifikowane jako bardzo toksyczne, toksyczne,
rakotwórcze.
Odpady ulegaj¹ce biodegradacji s¹ to takie odpady, które
ulegaj¹ rozk³adowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale
mikroorganizmów.
Recykling (ang. recycling od recycle 'zawracaæ do obiegu'),
powtórne wykorzystywanie substancji lub materia³ów
zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym, w celu
uzyskania substancji lub materia³u o przeznaczeniu takim jak
pierwotny lub innym.
Segregacja odpadów to podzia³ odpadów wed³ug rodzaju
materia³u z jakiego zosta³y wykonane; oddzielenie materia³ów
nadaj¹cych siê do powtórnego wykorzystania.
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Sk³adowisko odpadów to obiekt budowlany przeznaczony
do sk³adowania odpadów, jest miejscem sk³adowania odpadów
komunalnych (nieprzemys³owych). Powinno byæ zlokalizowane
na terenie specjalnie do tego przeznaczonym, gdzie przebieg
sk³adowania odpadów bêdzie pod kontrol¹
Spalarnia odpadów to specjalna instalacja, w której zachodzi
termiczne (tzn. w wysokich temperaturach) przekszta³canie
odpadów w celu ich unieszkodliwienia.
Surowce wtórne surowce, które mo¿na poddaæ ponownemu
wykorzystaniu. Zalicza siê do nich: szk³o, papier, metale
(najczêciej puszki), plastik.
Utylizacja (fr. utilisation) wykorzystywanie odpadów
przemys³owych, do dalszego przerobu i produkcji z nich
czego nowego.
Zbieranie odpadów to ka¿de dzia³anie, w szczególnoci
umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie
odpadów. Zbieranie ma na celu przygotowanie odpadów do ich
transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.
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II
Dlaczego zwiêksza siê
iloæ odpadów?

Powodem powstawania coraz wiêkszej iloci odpadów jest
przede wszystkim coraz mniejsze zwracanie uwagi przez konsumentów na ich powstawanie. Kupuj¹cy zazwyczaj nie patrz¹
podczas codziennych zakupów na iloæ i jakoæ opakowañ, w
których znajduj¹ siê przez nich nabywane towary.
Jak to zmieniæ:
Wybieraj¹c siê na zakupy zabierajmy ze sob¹ w³asne torby i
siatki (wykonane np. z lnu lub bawe³ny). Takie opakowania
wielorazowego u¿ytku, mocne, pojemne i co niemniej wa¿ne,
estetycznie wygl¹daj¹ce przyczyni¹ siê do zmniejszenia iloci
produkowanych odpadów w postaci foliowych, jednorazowych
siatek - reklamówek.

Wybierajmy opakowania, które podlegaj¹ wymianie (butelki po
napojach, makulaturowe opakowania na jajka) oraz opakowania, które mo¿emy powtórnie wykorzystaæ wykonuj¹c z nich
nowe lub podobne przedmioty.
Te codzienne czynnoci s¹ bardzo wa¿ne, aby wp³yw negatywny wytworzonych odpadów na rodowisko przyrodnicze by³
mniejszy. Niestety, ju¿ dzi mamy do czynienia z negatywnymi
skutkami jakie odpady wywieraj¹ na rodowisko. Nale¿¹ do
nich:
1. wymywanie szkodliwych substancji do wód
powierzchniowych i podziemnych (poprzez np.
wyciekanie niebezpiecznych substancji z niew³aciwie
przygotowanych sk³adowisk odpadów);
2. niebezpieczne przenikanie szkodliwych substancji do
gleb (np. rozk³adaj¹ce siê zu¿yte baterie, zawieraj¹ce
truj¹ce substancje);
3. emisja szkodliwych gazów, ciep³a, mikroorganizmów
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do atmosfery;
4. zniekszta³cenie terenu oraz zeszpecenie krajobrazu;
5. tworzenie niebezpiecznych miejsc dla zwierz¹t;
6. rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych
(przenoszenie chorób);
7. os³abianie kondycji rolin w miejscach przyleg³ych do
sk³adowanych odpadów.

Z³e odpady
Niestety mamy te¿ do czynienia z odpadami bardzo niekorzystnymi. Zaliczamy do nich opady niebezpieczne, takie jak:
- baterie;
- oleje hydrauliczne, smarowe, p³yny hamulcowe;
- substancje i preparaty chemiczne, przeterminowane
leki, kosmetyki;
- akumulatory;
- lampy fluorescencyjne (wietlówki);
- odpady po lakiernicze;
- opady elektroniczne.
Z czêci¹ z nich niewiele mamy do czynienia. Jednak¿e np.
Baterie pojawiaj¹ siê w naszym u¿yciu czêciej. Idealn¹ sytuacj¹ jest zbiórka zu¿ytych baterii. Do specjalnie przygotowanych pojemników zbiera siê baterie, w celu póniejszego
bezpiecznego dla rodowiska naturalnego unieszkodliwienia.
Niektóre zak³ady fotograficzne prowadz¹ zbiórkê baterii. Akcja
zbierania zu¿ytych baterii nie jest prowadzona systematycznie.
Niebezpieczeñstwo baterii pojawia siê w chwili, gdy przestaj¹
one byæ szczelne i nastêpuje wyciek substancji zawartych w
baterii. Kontakt z gleb¹ lub wod¹ prowadzi do ska¿enia metalami ciê¿kimi.
Podobnie przedstawia siê zagadnienie zu¿ytych olejów. Ludzie
czêsto pozbywaj¹ siê ich w niew³aciwy sposób
zanieczyszczaj¹c wodê, gleby, tereny zielone.
Z ka¿dym odpadem zaliczonym do kategorii odpadów niebezpiecznych nale¿y obchodziæ siê m¹drze i ostro¿nie.
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III
Rodzaje odpadów poddawanych
selektywnej zbiórce

Wytwarzane odpady dzielimy na kilka podstawowych rodzajów:
odpady komunalne, przemys³owe, niebezpieczne.
Jednak nie wszystkie odpady mog¹ zostaæ powtórnie wykorzystane, czyli poddane recyklingowi. W przypadku niektórych,
technologia odzyskania z nich surowców, które nadawa³yby siê
do u¿ycia jest zbyt kosztowana by by³o to op³acalne.

Szk³o:
Powstaje poprzez stopienie piasku kwarcowego SiO2, wapienia CaCO3, oraz sody (wêglanu sodu) NaCO3, w temperaturze 1300 0C, a nastêpnie szybkie sch³odzenie. Inaczej
mówi¹c, podstawowymi komponentami zestawu szklarskiego
s¹: piasek, soda, m¹czka wapienna i dolomitowa.

Korzyci z recyklingu szk³a:
- st³uczka szklana zmniejsza zu¿ycie paliw przy
równoczesnym zmniejszeniu emisji szkodliwych spalin;
- st³uczka szklana zmniejsza zu¿ycie surowców naturalnych np. piasku; w 100% nadaje siê do powtórnego
u¿ytku;
- zmniejszenie o oko³o po³owê zu¿ycia wody.
Jak pomóc rodowisku:
- wybieraj produkty w opakowaniach szklanych;
- u¿ywaj opakowañ szklanych zamiast ich plastikowych
odpowiedników;
- segreguj szk³o zwracaj¹c uwagê na jego kolor. Szk³o
bezbarwne oddzielaj od barwnego.
Oto porównanie zu¿ycia surowców produkcji szk³a z surowców
oraz ze st³uczki szklanej:
10
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Produkcja 1 tony szk³a:
- 800 kg pisaku szklarskiego (kwarcowego);
- 380 kg m¹czki wapiennej dolomitowej;
- 230 kg sody;
- 3 kg substancji koloryzuj¹cych;
- od 2 000 000 do 8 000 000 kCAL ciep³a co jest
równowa¿ne od 437 do 1 749 kg wêgla;
1 tona st³uczki szklanej wprowadzona do zestawu szklarskiego,
w przypadku najczêciej topionego szk³a sodowo-wapniowego
pozwala zaoszczêdziæ:
- 800 kg piasku szklarskiego
- 180 kg m¹czki wapiennej
- 250 kg sody (poniewa¿: do produkcji 1 tony sody potrzeba :
- 1000-1500 kg ska³y wapiennej;
- 1200- 2000 kg soli kuchennej;
- 120 m3 wody powstaje 10 m3 cieków).

I jeszcze jedna zaleta szk³a: nie wchodzi w reakcje z zawartymi w nim substancjami, szczególnie ¿ywnoci¹.
Papier:
To produkt przemys³owy w postaci arkuszy lub wstêg, otrzymywany w wyniku spilnienia i dalszej obróbki rozdrobnionych i
zawieszonych w wodzie w³ókien, g³ównie pochodzenia rolinnego (drewno drzew iglastych i liciastych, trzcina, len,
konopie, s³oma zbo¿owa itp.), rzadziej pochodzenia
zwierzêcego (np. cinki skór, we³na), z ewentualnym dodatkiem
wype³niaczy (np. kredy, talku), substancji klej¹cych (np.
parafiny, kalafonii, klejów zwierzêcych), barwników oraz innych
rodków nadaj¹cych specjalne w³asnoci.
Aby powsta³a 1 tona papieru trzeba ci¹æ 17 drzew. Zbieraj¹c
makulaturê:
- oszczêdzamy drzewa, a wiêc lasy przed wycinaniem;
- o oko³o 60% ograniczamy zu¿ycie wody do produkcji
papieru
przyczyniamy siê do obni¿enia o oko³o 75%
zanieczyszczenia powietrza przez papiernie.
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Chc¹c przyczyniæ siê do poprawy sytuacji:
- wykorzystuj dwustronnie papier;
- kupuj¹c zeszyty, koperty, papier do drukarki zwracaj
uwagê czy zosta³y wyprodukowane z papieru z makulatury;
- unikaj jednorazowych opakowañ papierowych takich jak
rêczniki i talerze, wybieraj ich wielorazowego u¿ytku
odpowiedniki.

Tworzywa sztuczne:
Zwyczajowo zwane plastikiem, to produkty powstaj¹ce z przerobu ropy naftowej - nieodnawialnego surowca naturalnego.
Jego biodegradacja czyli rozk³ad organiczny w rodowisku
naturalnym trwaæ mo¿e nawet wiele setek lat. Podczas powolnego rozk³adu dochodzi do zatruæ przenikaj¹cymi do gleby i
wód toksycznymi substancjami zawartymi w tworzywach
sztucznych. Spalanie tworzyw sztucznych jest niebezpieczne
ze wzglêdu na uwalnianie truj¹cych i niejednokrotnie rakotwórczych substancji takich jak dioksyny.
Co mo¿esz zrobiæ aby nie powstawa³y odpady z tworzyw
sztucznych:
- unikaj jednorazowych naczyñ, sztuæców, u¿ywaj¹c produktów, które maja swoje odpowiedniki wielorazowego
u¿ytku;
- unikaj kupowania produktów w plastikowych opakowaniach, wybieraj¹c opakowania z papieru lub szk³a.
Aluminium:
Do produkcji aluminium u¿ywa siê boksytów - surowca pierwotnego. Proces produkcji jest bardzo uci¹¿liwy dla rodowiska
przyrodniczego oraz kosztowny. Sposobem na zmniejszenie
produkcji nowego aluminium to wykorzystanie tzw. z³omu aluminiowego, czyli na przyk³ad zu¿ytych puszek po napojach.
Wykorzystuj¹c ten surowiec powtórnie uzyskujemy:
-zmniejszenie zanieczyszczenia wody o oko³o 97%,
-zmniejszenie iloci odpadów wywo¿onych na wysypisko,
-ograniczenie emisji do atmosfery toksycznych gazów,
-oszczêdnoæ energii.
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IV
Segregacja odpadów

Do poszczególnych pojemników do segregacji odpadów wrzucajmy zu¿yte opakowania i makulaturê zgodnie z ich oznaczeniem. Odpady te, to cenne surowce wtórne, a ich odzyskanie i
przetworzenie chroni przyrodê i nasze najbli¿sze rodowisko
¿ycia przed zniszczeniem.
Do pojemnika koloru CZERWONEGO
Wrzucaj: TAK
- tylko butelki z tworzywa PET po napojach

Nie wrzucaj: NIE
- innych odpadków z
tworzyw sztucznych

Do pojemnika koloru ZIELONEGO
Wrzucaj: TAK
- butelki;
- s³oiki;
- inne kolorowe i bia³e
opakowania szklane bez zamkniêæ i nakrêtek.

Do pojemnika koloru BIA£EGO
Wrzucaj: TAK
- opakowania szklane
bezbarwne;
- butelki z bia³ego
szk³a;
- s³oiki bez zamkniêæ i
nakrêtek.

Nie wrzucaj: NIE
- termometrów;
- strzykawek;
- szk³a okiennego;
- opakowañ po lekarstwach;
- ¿arówek, wietlówek;
- szk³a kryszta³owego;
- ceramiki i porcelany.
Nie wrzucaj: NIE
- opakowañ po lekarstwach;
- termometrów;
- strzykawek;
- szk³a okiennego.
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Do pojemnika koloru POMARAÑCZOWEGO
Wrzucaj: TAK
- puszki aluminiowe po
napojach;
- jarzynach;
- foliê aluminiow¹;
- drobny z³om;
- puszki z blachy stalowej;
- kapsle z butelek.

Nie wrzucaj: NIE
- opakowañ po aerozolach;
- puszek po lakierach;
- farbach i oleju;
- baterii.

Do pojemnika koloru NIEBIESKIEGO

Wrzucaj: TAK
makulaturê, czyli:
- gazety;
- czasopisma;
- prospekty;
- worki papierowe;
- katalogi;
- zu¿yte zeszyty;
- ksi¹¿ki;
- koperty.
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Nie wrzucaj: NIE
- papieru zabrudzonego i
zat³uszczonego;
- opakowañ, które oprócz
papieru zawieraj¹ inne
materia³y np. tworzywa
sztuczne i folie metalowe
(dotyczy to g³ównie
opakowañ po sokach,
mleku oraz innych produktach spo¿ywczych).

wiadomy wybór opakowañ czyli,jak wybieraæ produkty...

V
wiadomy wybór opakowañ czyli,
jak wybieraæ produkty,
aby mniej szkodziæ rodowisku

Na co dzieñ, ka¿dy z nas ma mo¿liwoæ wp³ywu na iloæ oraz
rodzaj wytwarzanych odpadów. Dokonywanie wiadomego
wyboru nie jest trudn¹ rzecz¹, mo¿na j¹ rozpocz¹æ w ka¿dej
chwili.
Do g³ównych elementów nale¿¹ codzienne zakupy. To, jakie
produkty wybierzemy, jak bêd¹ one opakowane zale¿y od
naszej wiedzy.
Kupujmy wiêc produkty, na opakowaniach których znajduj¹ siê
oznakowania o ich wp³ywie na rodowisko.

Zwróæmy uwagê:
- co producent sugeruje zrobiæ z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartoæ (poprzez umieszczeniu na
opakowaniu odpowiedniego znaku);
- czy opakowanie nadaje siê do powtórnego wykorzystania - recyklingu;
- czy jest bezpieczne dla rodowiska przyrodniczego;
- nie kupuj produktów nadmiernie opakowanych, wybierajmy wiêksze opakowania, aby nie wytwarzaæ wielu
ma³ych odpadów;
- wybieraj napoje w opakowaniach szklanych a nie
puszkach aluminiowych;
- na zakupy zabieraj w³asne opakowania (siatki i torby),
aby unikn¹æ woreczków jednorazowych.
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VI
Ekoznaki na opakowaniach

Znaki znajduj¹ce siê na opakowaniach u³atwiaj¹ dokonanie
w³aciwego zakwalifikowania odpadu do segregacji. Jedno
spojrzenie na znak wystarczy, aby oceniæ czy opakowanie produktu jaki chcemy kupiæ jest przyjazne dla nas i dla rodowiska,
czy mo¿na je powtórnie wykorzystaæ, czy nie bêdzie ono mia³o
negatywnego wp³ywu na nasze bliskie jak i dalsze otoczenie.
Warto nie tylko poznaæ znaczenie znaków na opakowaniach,
ale i korzystaæ z tej wiedzy w ¿yciu codziennym.
Znak Aluminium (alu) oznacza, ¿e produkt lub jego
opakowanie wykonany jest z aluminium.

Znak B³êkitny Anio³ produkty z tym znakiem maj¹
lepsz¹ charakterystykê rodowiskow¹ od innych
artyku³ów z tej grupy towarów. W ocenie, oprócz
zanieczyszczenia trzech podstawowych sk³adników
rodowiska przyrodniczego (powietrza, wody, gleby), bierze siê
pod uwagê ha³as oraz mo¿liwoci powstawania substancji
szczególnie niebezpiecznych.

Znak CE oznacza, ¿e wyrób jest zgodny z normami
Unii Europejskiej i podstawowym kryterium przyznawania znaku jest bezpieczeñstwo i zdrowie
u¿ytkownika. Oznakowanie CE jest form¹ deklaracji
producenta, ¿e wyrób spe³nia wymagania maj¹cych
do niego zastosowanie dyrektyw Nowego Podejcia.
Oznaczenie jest obowi¹zkowe u musi byæ umieszczone na
wyrobie przed wprowadzeniem go na rynek.
Znak Dbaj o czystoæ (kosz na mieci) oznacza, ¿e
opakowanie powinno trafiæ do kosza na odpady, aby
nie zanieczyszcza³o rodowiska.
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Ekoznaki na opakowaniach

Znak Margerytka wystêpuje na produktach, które
nieznacznie wp³ywaj¹
na jako rodowiska,
stosowany w krajach UE. Badania atestacyjne skupiaj¹ siê na stopniu obci¹¿enie rodowiska na etapie:
pozyskiwania surowców pierwotnych, produkcji, pakowania i
transportu, u¿ytkowania produktu oraz jego utylizacji.
Znak Oil mówi, ¿e olej, z którym mamy do czynienie
nadaje siê do recyklingu.

Znak Ozon friendly informuje, i¿ produkty nim opatrzone nie zawieraj¹ gazów typu chloro-fluoro-carbon
powszechnie zwanych freonami, które niszcz¹
pow³okê ozonow¹. Kontrol¹ u¿ywania znaku zajmuj¹
siê organizacje konsumenckie.

Znak Zielony Punkt (Der Grune Punkt) oznacza, ¿e
za dane opakowanie wniesiony zosta³ wk³ad finansowy na rzecz krajowej organizacji odzysku
opakowañ, utworzonej zgodnie z zasadami
okrelonymi w Europejskiej Dyrektywie Nr 94/62i
obowi¹zuj¹cymi w danym kraju przepisami prawa.
Znak Szklany oznacza, ¿e to opakowanie szklane
nadaje siê do ponownego wykorzystania.

Znak Recykling (trzy strza³ki) oznacza, ¿e to
opakowanie nadaje siê do ponownego wykorzystania
aby powsta³ z niego nowy produkt. Ten znak pojawia
siê na opakowaniach papierowych, z tworzyw
sztucznych i z aluminium.

17

SEGREGACJA ODPADÓW

VII
Adresy stron Internetowych

Forum Opakowañ Szklanych www.fos.pl

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych www.fwie.eco.pl

Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów 3R
www.otzo.most.org.pl

Strona Internetowa Urzêdu Miasta Krakowa, czêæ powiêcona
ekologii i segregacji odpadów www.krakow.pl/ekologia/selekcja
Strona Internetowa Miejskiego Przedsiêbiorstwa Oczyszczania
www.mpo.krakow.pl
Towarzystwo na rzecz Ziemi www.tnz.most.org.pl
Wydawnictwo "Zielone Brygady" www.zb.eco.pl

VIII
Wykaz pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów w Krakowie

Wykaz pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych
na dzieñ 14.07.2004, Wydzia³ Gospodarki Komunalnej i
Ochrony rodowiska Urzêdu Miasta Krakowa:

1 ul. Aleksandry
2 ul. Badurskiego
3 ul. Bie¿anowska
4 ul. Borsucza
5 ul. Cechowa
6 ul. Cegielniana
7 ul. Janowskiego
8 ul. Czarnogórska
9 ul. Dauna 49a
10 ul. Dauna
11 ul. Dworcowa
12 ul. Goryczkowa
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ul. Grota Roweckiego
ul. Heleny 4
ul. Heleny 10
ul. Korpala
ul. Ks.Turka
ul. Kurczaba
ul. Turniejowa
ul. Lipska
ul. Mi³kowskiego 48
ul. Odrzañska 2a
os. Z³ocieñ
ul. Podedworze

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Wykaz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w Krakowie

ul. Rydygiera 12a
ul. Saska
ul. Stoja³owskiego
ul. Teligi
ul. Telimeny 15-17
ul. Wielicka
ul. Wlotowa
ul. W³oska
ul. Wrobela
ul. Fatimska 21a
ul. Grêba³owska
ul. Jana Paw³a II 18
ul. Kamionak 11a
ul. Kisielewskiego
ul. Marcho³ta
os. Albertyñskie
os. Bohaterów Wrzenia
os. Bohaterów
Wrzenia 144
43 os. Centrum C
44 os. Centrum D2
45 os. Centrum E
46 os. Dywizjonu 303 17
47 os. Dywizjony 303 37
48 os. II Pu³ku Lotniczego 3
49 os. Jagielloñskie
50 os. Kalinowe
51 os. Kazimierzowskie
52 os. Kolorowe 3
53 os. Kolorowe 29
54 os. Kombatantów
55 os. Kociuszkowskie
56 os. Górali
57 os. Na Stoku 23
58 ul. Jasia i Ma³gosi
59 os. Ogrodowe
60 os. Dywizjonu 303 28
61 os. Piastów
62 os. Przy Arce
63 os. Strusia
64 os. Szklane Odmy 1
65 os. Teatralne
66 os. Tysi¹clecia 34

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

os. Wandy
os. Wysokie
os. Z³oty Wiek
os. Na Skarpie 6
ul. Wê¿yka
ul. Armii Krajowej 93
ul. Mackiewicza
ul. Bronowicka
ul. Kunicy Ko³³¹tajowskiej
ul. Kunicy
Ko³³¹tajowskiej 15
77 ul. Gnienieñska
78 ul. Ingardena
79 ul. Krowoderskich Zuchów
80 ul. Krowoderskich
Zuchów 7
81 ul. Krzywy Zau³ek
82 ul. Lentza
83 ul. Mazowiecka
84 ul. Mydlniki
85 ul. Na B³onie
86 ul. Piastowska
87 ul. Podchor¹¿ych - ul.
Królewska
88 ul. Rac³awicka
89 ul. Radzikowskiego
90 ul. Reymonta
91 ul. Reymonta - ul. Budryka
92 ul. Rydla 20
93 ul. Stachiewicza
94 ul. Szopkarzy
95 ul. Czysta
96 ul. Chmielowskiego
97 ul. Dêbowa
98 ul. Zamoyskiego 106
99 ul. Komandosów 25
100 ul. Pronaszków
101 ul. Kraszewskiego
102 os. Owiecenia
103 os. Owiecenia
104 ul. Bu³garska
105 pl. Na Groblach
106 pl. Na Groblach
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107 pl. S³owiañski
108 pl. Szczepañski
109 pl. Wolnica
110 ul. Dietla
111 ul. Przy Mocie
112 ul. Rajska
113 ul. Senatorska
114 ul. Studencka
115 ul. liska
116 ul. Tyniecka - ul.
Salezjañska
117 Tyniec - St¹pice
118 ul. Zamkowa
119 al. Pokoju 20
120 al. Pokoju 27a-b
121 al. Pokoju 32
122 ul. Bajeczna
123 ul. Bajana
124 ul. Brodowicza
125 ul. Boles³awa Chrobrego
126 ul. Grota Roweckiego 19
127 ul. Grzegórzecka
128 Hotel Ibis

129 ul. Krowoderskich
Zuchów 12
130 ul. Orla
131 ul. Podgórska
132 ul. Majora 7
133 ul. Miechowity
134 ul. Mogilska
135 ul. Na Szaniec
136 ul. Nad Sudo³em
137 ul. Nowohucka
138 ul. Pszona
139 ul. Pszona
140 ul. Pszona
141 ul. Ostatnia 2D
142 ul. Pachoñskiego
143 Rondo M³yñskie
144 ul. Rzenicza
145 ul. Siemaszki
146 ul. Solskiego
147 ul. Strzelców
148 ul. Skar¿yñskiego
149 ul. Warszawska
150 ul. Wybickiego

SEGREFGUJ¥C ODPADY:
- DZIA£AMY NA RZECZ RODOWISKA NATURALNEGO
- ZMNJESZZAMY ILOÆ ODPADÓW TRAFIAJ¥CYCH NA
WYSYPISKA
- DBAMY O ZDROWIE NASZE I NASZYCH BLISKICH
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