
Zasady 
selektywnej zbiórki odpadów 

w Gminie Gniew

Sfinansowano ze środków Gminy Gniew  
i Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieści się w Gniewie  
w siedzibie spółki Inwest-Kom i przyjmuje odpady w każdą sobotę  
w godzinach od 9.00 do 13.00. 
Każdy mieszkaniec może nieodpłatnie pozostawić tu wysegregowane odpady 
zgodnie z poniższym wykazem. Odpady należy dostarczyć do punktu we własnym 
zakresie.

opony – 6 szt. na lokal na rok,•	
odpady budowlane – rozbiórkowe (przy czym wymaga się wydzielenia z odpa-•	
dów styropianu, folii, odpadów niebezpiecznych) – 1m3 na lokal na rok,
zużyte baterie i akumulatory,•	
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory) świetlówki, itp.,•	
przeterminowane leki i opakowania po nich, zużyte igły i strzykawki•	
chemikalia i opakowania po nich (np. puszki po farbie i rozpuszczalnikach),•	
odpady wielkogabarytowe (meble, tapczany, fotele, dywany, stolarka budowla-•	
na, armatura sanitarna),
ubrania, tekstylia,•	
popiół (poza sezonem grzewczym),•	
odpady zielone (trawa, gałęzie) oraz odpady biodegradowalne (resztki jedzenia),•	
ewentualnie szkło, papier, tworzywa sztuczne (plastik), metale. •	

Gmina Gniew planuje również 2-krotnie w ciągu roku zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych, odbierając je bezpośrednio od mieszkańców.  
Terminy i zasady takiej zbiórki będą z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczane  
na stronie internetowej oraz w lokalnych mediach. 

Terminy płatności za zagospodarowanie odpadów powstających  
w gospodarstwie domowym

Odpady zielone i ich zagospodarowanie. 

Nadmierną ilość odpadów zielonych i biodegradowalnych (tj. taka, która 
wykraczać będzie poza pojemność pojemnika lub worka) mieszkańcy mogą 
nieodpłatnie przekazać do PSZOK. 

Zachęcamy do zagospodarowania odpadów zielonych (skoszona trawa, liście, 
obierki warzyw i owoców, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek itp.) we 
własnym zakresie w przydomowych kompostownikach. Jest to najbardziej 
ekologiczny sposób na przetworzenie odpadów organicznych, nie wymaga przy 
tym żadnych nakładów energetycznych, a powstały kompost można z korzyścią 
zastosować do użyźnienia ogródka, zasilenia trawnika lub jako domieszka do 
ziemi kwiatowej. 

do dnia 28.02•	

do dnia 30.04•	

do dnia 30.06•	

do dnia 31.08•	

do dnia 31.10•	

do dnia 31.12•	



MeTale  
I TwOrZywa sZTucZne PaPIer sZKłO  

(pojemnik lub worek)
OdPady  

bIOdeGradOwalne 
(pojemnik lub worek)

OdPady  
resZTKOwe  
– ZMIesZane 

POPIół 

należy wyrzucać należy wyrzucać należy wyrzucać należy wyrzucać należy wyrzucać należy wyrzucać

odkręcone i zgniecione plasti-•	
kowe 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 czy-•	
stości (np. proszkach do prania), 
kosmetykach (np. szamponach, 
paście do zębów) itp.
plastikowe torby, worki, •	
reklamówki, inne folie
aluminiowe puszki po napojach •	
i sokach, folię aluminiową
metale kolorowe•	
puszki po konserwach•	
kapsle, zakrętki od słoików•	

opakowania z papieru, kar-•	
ton, tekturę (także falistą)
katalogi, ulotki, prospekty•	
gazety i czasopisma•	
papier szkolny i biurowy, •	
zadrukowane kartki
zeszyty i książki•	
papier pakowy•	
torby i worki papierowe•	

butelki i słoiki po napojach •	
i żywności (w tym butelki 
po napojach alkoholowych 
i olejach roślinnych)
szklane opakowania po •	
kosmetykach (jeżeli nie 
są wykonane z trwale 
połączonych kilku surowców)

odpadki warzywne i owoco-•	
we (w tym obierki itp.)
gałęzie drzew i krzewów•	
skoszoną trawę, liście, kwiaty•	
trociny i korę drzew•	
niezaimpregnowane drewno•	

Odbierane w sezonie 
wegetacyjnym  
od 1 kwietnia  

do 15 listopada. 
Po 15 listopada odpady 
biodegradowalne należy 
wrzucać do pojemnika na 

odpady zmieszane.

do pojemnika z odpadami •	
zmieszanymi należy wrzucać 
wszystko to, czego nie 
można odzyskać w procesie 
recyklingu, z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych.

popiół w sezonie grzewczym •	
(tj. od 15 października 
do 30 kwietnia) 

Poza sezonem grzewczym 
popiół wrzucamy  

do pojemnika  
na odpady  

resztkowe – zmieszane

nie należy wyrzucać nie należy wyrzucać nie należy wyrzucać nie należy wyrzucać nie należy wyrzucać nie należy wyrzucać

butelek i pojemników •	
z zawartością
opakowań po lekach •	
i zużytych artykułów 
medycznych
opakowań po olejach •	
silnikowych
części samochodowych•	
plastikowych zabawek•	
zużytych baterii •	
i akumulatorów
puszek i pojemników po •	
farbach i lakierach
zużytego sprzętu •	
elektronicznego i AGD

ręczników papierowych i zuży-•	
tych chusteczek higienicznych
papieru lakierowanego  •	
i powleczonego folią
papieru zatłuszczonego  •	
lub mocno zabrudzonego
kartonów po mleku i napojach•	
tapet, papierowych worków po •	
nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych
pieluch jednorazowych i in-•	
nych materiałów higienicznych
zatłuszczonych jednorazowych •	
opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych
ubrań•	

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•	

mięsa i kości zwierząt•	
oleju jadalnego•	
odchodów zwierząt•	
popiołu z węgla kamiennego•	
leków•	
drewna impregnowanego,  •	
płyt wiórowych  
i pilśniowych MDF
ziemi i kamieni•	
innych odpadów  •	
komunalnych  
(w tym niebezpiecznych)

surowców•	
odpadów budowlanych•	
odpadów niebezpiecznych •	
w tym leków, baterii, 
świetlówek
odpadów zielonych•	

innych odpadów •	
komunalnych


