
Jak segregować 

 

Segregacja odpadów komunalnych - czyli śmieci wytwarzanych 

w gospodarstwach domowych, biurach, urzędach, sklepach itp. polega na 

zbieraniu do specjalnie oznakowanych pojemników odpadów, które  

nadają się do powtórnego wykorzystania, z podziałem na rodzaj 

materiałów (surowców), z jakiego zostały wykonane. 

 

Segregacji podlegają: 

1) tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe; 

2) papier i tektura; 

3) szkło; 

4) bioodpady, w tym odpady zielone; 

5) przeterminowane leki i chemikalia; 

6) zużyte baterie i akumulatory; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

10) zużyte opony; 

11) tekstylia i odzież, 

12) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.  

 

 

 

 

 



 Segregacja odpadów komunalnych 

 

Każda nieruchomość musi być wyposażona w pojemniki na: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (zielony pojemnik), 

2) szkło (zielony pojemnik z napisem: SZKŁO), 

3) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (żółty pojemnik 

z napisem: PLASTIK), 

4) papier i tekturę (niebieski pojemnik z napisem: PAPIER), 

5) bioodpady (brązowy pojemnik z napisem: BIOODPADY). 

 

Do zielonego pojemnika z napisem SZKŁO: 

WRZUCAMY: czyste szklane butelki po napojach, słoiki po dżemach, 

marynatach. Szkło może być całe lub potłuczone. Musi być umyte. 

NIE WYRZUCAMY: ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, 

doniczki), szkła budowlanego (szkła okienne, szkło zbrojone), luster, zakrętek, 

kapsli i korków, zużytych żarówek, lamp neonowych i halogenowych, 

szklanych opakowań po lekach i produktach chemicznych. 

 

Do żółtego pojemnika z napisem PLASTIK 
 

WRZUCAMY: otwarte i zgniecione jednorazowe butelki po napojach, 

opakowania po środkach do prania, szamponach, mydłach w płynie, kubki po 

produktach mlecznych (umyte), pojemniki po artykułach sypkich, duże folie 

opakowaniowe, worki foliowe, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw 

sztucznych, plastikowe opakowania po owocach, metale oraz opakowania 

wielomateriałowe (opakowania np. po mleku, czyli wykonane z co najmniej 



dwóch surowców papier + folia, plastik + metal). Wrzucane opakowania 

powinny być czyste i jeżeli to możliwe zgniecione. 

NIE WYRZUCAMY: tekstyliów, styropianu, brudnych torebek foliowych, 

brudnych folii z gospodarstwa domowego, pieluch jednorazowych, brudnych 

opakowań po żywności. 

 

Do niebieskiego pojemnika z napisem PAPIER 

WRZUCAMY: czyste gazety i kolorowe magazyny, katalogi, prospekty, 

ulotki, książki, czysty niezatłuszczony papier, kartony, pudła, tekturę falistą, 

torby i worki papierowe, zeszyty itp. 

NIE WYRZUCAMY: tłustego i zabrudzonego papieru, tektury i papieru 

pokrytych folią metalową lub tworzywami sztucznymi, opakowań po mleku, 

sokach, mrożonkach, torebek plastikowych, kalki, folii. 

 

Do brązowego pojemnika z napisem BIOODPADY 

WRZUCAMY: odpady zielone z ogrodu - bez ziemi, jak np. skoszoną trawę, 

liście, gałęzie, kwiaty  i chwasty; odpady kuchenne (np. obierki po 

ziemniakach, skórkę po bananie i mandarynce, mięso, resztki obiadu, chleb, 

skorupki po jajkach, ości po zjedzonej rybie).  

NIE WYRZUCAMY: ziemi, popiołu, pieluch jednorazowych, tekstyliów, 

plastiku, szkła. 

Odpady zielone można także przekazać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów lub gromadzić w kompostowniach przydomowych.  

 

UWAGA! Nie należy mieszać bioodpadów z innymi odpadami! Bioodpady z 

domieszką nawet niewielkiej ilości innych odpadów, szczególnie 

niebezpiecznych, nie nadają się już do kompostowania! 



 

Odpady odbierane są śmieciarkami 

dostosowanymi do selektywnej zbiórki. 

 

UWAGA: DO POJEMNIKÓW NIE WRZUCAMY 

ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH! 

 

 

 

 Segregacja odpadów niebezpiecznych 

 

I Przeterminowane leki  

- przekazujemy do apteki lub do punktu selektywnego zbierania odpadów. 

 

Punkty przyjmowania przeterminowanych lekarstw: 

 

1) apteka Pod Arniką, ul. Wolności 10 

tel. 56 688 26 55, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 19.30 

w soboty 8.00- 15.00 

 

 2) apteka Verbena, ul. Wolności 38 

tel. 56 688 17 76, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 19.00 

w soboty 8.00 - 14.00 

  

3) apteka Stokrotka, ul. Niedziałkowskiego 8 



tel. 56 687 12 94, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 19.00 

w soboty  8.00 - 14.00 

 

4) apteka Medica, ul. Grudziądzka 50 

tel. 601663573, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 19.00 

w soboty od 8.00- 13.00 

 

5) punkt selektywnego zbierania odpadów (PSZO) 

ul. 750-lecia Wąbrzeźna, 87-200 Wąbrzeźno 

tel. 56 688 22 58 

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 

w soboty w godz. 10.00 – 14.00, oprócz dni ustawowo wolnych od 

pracy 

 

Do pojemników na lekarstwa, umieszczonych w aptekach, można też 

wrzucać igły, strzykawki, a także termometry rtęciowe. Można to zrobić 

pod warunkiem, że przedmioty te wcześniej umieścimy np. w słoiczku czy 

innym opakowaniu, które zabezpieczy termometr przed stłuczeniem czy 

uchroni przed bezpośrednim kontaktem z igłą czy strzykawką.  

 

II Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz żarówki 

– przekazujemy do punktów ich sprzedaży 

 

- do punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZO) 

ul. 750-lecia Wąbrzeźna, 87-200 Wąbrzeźno, tel. 56 688 22 58 

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 



w soboty w godz. 10.00 – 14.00, oprócz dni ustawowo wolnych od 

pracy 

 

- lub podczas akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która prowadzona 

jest dwa razy w roku. Terminy zbiórki podane są w kalendarzu wywozów, 

który właścicielom dostarczył przedsiębiorca. 

 

III Zużyte baterie i akumulatory 

– gromadzimy w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w 

budynkach użyteczności publicznej, 

- przekazujemy do punktu ich sprzedaży, 

 

- lub do punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZO) 

ul. 750-lecia Wąbrzeźna, 87-200 Wąbrzeźno, tel. 56 688 22 58 

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 

w soboty w godz. 10.00 – 14.00, 

oprócz dni ustawowo wolnych od pracy 

 

IV Chemikalia oraz zużyte opony 

– przekazujemy do punktu ich sprzedaży 

 

- lub do punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZO) 

ul. 750-lecia Wąbrzeźna, 87-200 Wąbrzeźno, tel. 56 688 22 58 

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 

w soboty w godz. 10.00 – 14.00, 

oprócz dni ustawowo wolnych od pracy 



 Segregacja pozostałych odpadów 

 

I Meble i odpady wielkogabarytowe 

- przekazujemy do punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZO) 

ul. 750-lecia Wąbrzeźna, 87-200 Wąbrzeźno, tel. 56 688 22 58 

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 

w soboty w godz. 10.00 – 14.00, 

oprócz dni ustawowo wolnych od pracy 

 

- lub podczas akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która odbywa się 2 

x w roku. Terminy zbiórki podane są w kalendarzu wywozów, który 

właścicielom dostarczył przedsiębiorca. 

 

II Odpady budowlane i rozbiórkowe:  

1) pochodzące z prowadzonych drobnych prac, które nie wymagają uzyskania 

pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót  

 

– przekazujemy do punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZO) 

ul. 750-lecia Wąbrzeźna, 87-200 Wąbrzeźno, tel. 56 688 22 58 

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 

w soboty w godz. 10.00 – 14.00, 

oprócz dni ustawowo wolnych od pracy 

 

2) na inne niż wyżej wymienione – składamy dodatkowe zamówienie na 

wywóz u przedsiębiorcy odbierającego odpady. Usługa ta będzie płatna.  



 

III Tekstylia i odzież 

- przekazujemy do punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZO) 

ul. 750-lecia Wąbrzeźna, 87-200 Wąbrzeźno, tel. 56 688 22 58 

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 

w soboty w godz. 10.00 – 14.00, 

oprócz dni ustawowo wolnych od pracy 


