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Poznań, 03.12.2020 r. 

Czy potrafimy selektywnie 
zbierać odpady?
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Charakterystyka Związku Międzygminnego GOAP 

Buk

Czerwonak

Kleszczewo

Kostrzyn

Murowana Goślina

Oborniki

Pobiedziska

Poznań

Swarzędz

Gminy członkowskie: 9
gmin
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Związek Międzygminny „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”:

organizuje system gospodarki odpadami komunalnymi 
poprzez:

• zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych

• organizację PSZOK-ów (Gratowisk) i MPSZOK-ów 
(Gratowozów), a także punktów odbioru 
i zagospodarowania przeterminowanych leków z aptek

wyposaża nieruchomości zamieszkane w pojemniki i worki 
do zbiórki odpadów, 

utrzymuje pojemniki, w które wyposaża nieruchomość, 
we właściwym stanie technicznym, porządkowym 
i sanitarnym (mycie raz w roku), 

okleja pojemniki naklejką informacyjną oraz wyposaża je 
w chipy,

prowadzi edukację ekologiczną.
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SORTOWNIA ODPADÓW BIOKOMPOSTOWNIA ITPOK

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych 

PAPIER
METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE SZKŁO BIOODPADY ZMIESZANE  

POJEMNIK/WOREK POJEMNIK POJEMNIK
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Co wrzucać do pojemnika na bioodpady?

resztki żywności (bez mięsa)

trawę, liście

rozdrobnione gałęzie

obierki owoców i warzyw

resztki kwiatów ciętych i doniczkowych

przeterminowane owoce i warzywa

pozostałości roślinne

pieczywo, skorupki jaj

fusy po kawie i herbacie

nieimpregnowane drewno

korę, trociny, zrębki

grzyby

Bioodpady wrzucaj luzem, w workach 
biodegradowalnych/kompostowalnych spełniających 

normę (PN-EN 13432:2002) lub workach papierowych. 

Zabrania się wrzucania bioodpadów do brązowego 
pojemnika w workach z tworzyw sztucznych!

PAMIĘTAJ!
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Czego nie wrzucać do brązowego pojemnika?

Prawidłowa segregacja bioodpadów umożliwia ich 
dalsze, właściwe przetwarzanie i uzyskanie 

certyfikowanego kompostu.

PAMIĘTAJ!

bioodpadów w workach z tworzyw sztucznych

mięsa, kości, ości i odchodów zwierząt

ziemi, kamieni

popiołu

płyt wiórowych i pilśniowych i ich trocin

drewna impregnowanego

martwych zwierząt



7

Wrzucam bioodpady do brązowego pojemnika – i co dalej się z nimi dzieje?

Bioodpady gromadzone w pojemnikach zostają przewiezione 
głównie do podpoznańskiej Biokompostowni, która przetwarza 
rocznie ok. 30 000 ton odpadów.

Powstają z nich energia elektryczna i cieplna oraz wysokiej jakości 
kompost. Jest to nowoczesna instalacja do odzysku odpadów 
biodegradowalnych.

… najlepszym sposobem na ograniczenie ilości 
bioodpadów jest ich kompostowanie.

Możesz to robić w przydomowym kompostowniku, 
czy nawet na balkonie. Nie wiesz jak? 

Skorzystaj z poradnika na stronie www.goap.org.pl

Czy wiesz, że?

W 2019 roku z terenu ZM GOAP zebrano 41 370 ton bioodpadów, 
czyli ponad 23% więcej niż w 2018 r. 
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Co wrzucać do pojemnika na papier?

Do niebieskiego pojemnika 
nie wrzucaj mokrego, 

zatłuszczonego 
lub zabrudzonego papieru!

PAMIĘTAJ!

papier biurowy i pakowy

gazety i czasopisma

gazetki reklamowe

ulotki i katalogi

książki i zeszyty

opakowania tekturowe

kartony

tekturę falistą

torby i worki papierowe
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Czego nie wrzucać do niebieskiego pojemnika?

Paragony, papierki po maśle i margarynie, 
zatłuszczone kartony po pizzy wrzucaj 

do odpadów zmieszanych.

zużytych ręczników papierowych 
i chusteczek higienicznych

papieru lakierowanego, foliowanego

zatłuszczonego papieru po maśle 
i margarynie

kartonów po mleku i napojach

tapet i worków po materiałach 
budowlanych

zatłuszczonych opakowań i naczyń 
jednorazowych

jednorazowych środków higienicznych

kalki, papieru woskowanego

PAMIĘTAJ!
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Wrzucam papier do niebieskiego pojemnika – i co się dalej z nim dzieje?

W wyniku recyklingu papieru powstają m.in. ryzy papieru, 
tektura, papier toaletowy.

Recykling papieru pozwala nie tylko na zaoszczędzenie 
wycinku drzew, ale również zmniejszenie zużycia wody, 
zanieczyszczenia wód i powietrza.

Gromadzona przez mieszkańców makulatura zostaje 
przewieziona do sortowni odpadów, gdzie po 
przesortowaniu na tzw. odmiany jakościowe 

i oczyszczeniu zostaje zbelowana 
i przetransportowana do papierni.

… papieru nie można przetwarzać 
w nieskończoność. 

Szacuje się, że nie tracąc na jakości, może on 
być wykorzystany w obiegu czterokrotnie.

Czy wiesz, że?

W 2019 roku z terenu ZM GOAP zebrano 14 089 ton papieru, 
czyli ponad 27% więcej, niż w roku 2015.
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Co wrzucać do pojemnika na szkło?

… szkło to materiał, który 
w całości może zostać 
poddany recyklingowi.

Opakowania szklane 
można przetwarzać 

nieskończoną ilość razy. 

Czy wiesz, że?

szklane butelki po napojach

szklane słoiki

opakowania po kosmetykach (tylko części szklane)
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Czego nie wrzucać do zielonego pojemnika?

Szklanki, kieliszki, 

i doniczki wrzucaj 

do odpadów zmieszanych.

szkła okiennego i zbrojonego

szkła żaroodpornego

porcelany, ceramiki, doniczek

kryształu, luster

monitorów, kineskopów

szyb samochodowych

świetlówek, żarówek

opakowań po lekach, termometrów

szkła okularowego

szklanych opakowań po 
rozpuszczalnikach i olejach 
silnikowych

zniczy z woskiem

PAMIĘTAJ!
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Wrzucam szkło do zielonego pojemnika – i co się dalej z nim dzieje?

… każda szklana butelka ponownie wprowadzona 
do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną 
do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny

Czy wiesz, że?

Szkło trafia do sortowni odpadów, gdzie jest doczyszczane –
oddzielane są etykiety, metalowe nakrętki itp. 

Czystość frakcji zapewnia także sortowanie optyczne: szkło 
jest rozdrabniane, usuwane są nieszklane elementy, następuje 

rozdzielenie szkła na poszczególne kolory. 

W 2019 roku z terenu ZM GOAP zebrano 13 175 ton szkła, 
czyli ponad 16% więcej, niż w roku 2015

Stłuczka szklana trafia do huty szkła, gdzie 
powstają nowe butelki czy słoiki, ale także grys 

do tynku, kulki szklane (np. służące jako 
ścierniwo do piaskowania), szkło piankowe czy 

maty izolacyjne.
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Co wrzucać do pojemnika na metale i tworzywa 
sztuczne?

Opakowania po mleku i sokach
tzw. kartoniki lub tetrapaki wrzucaj zawsze do 

żółtego pojemnika/worka.

PAMIĘTAJ!

zgniecione i zakręcone butelki po 
napojach i chemii gospodarczej

plastikowe opakowania

opakowania po produktach 
spożywczych

kartony po mleku i napojach

aluminiową folię i puszki

kapsle i zakrętki od słoików

opakowania z metalu

worki i reklamówki

puste opakowania po 
dezodorantach

metale kolorowe

czysty styropian opakowaniowy



15

Czego nie wrzucać do żółtego pojemnika?

Jednorazowe naczynia 
i sztućce, 

plastikowe zabawki 
i doniczki wrzucaj 

do odpadów 
zmieszanych.

butelek i pojemników z zawartością

plastikowych zabawek

opakowań po lekach

baterii i akumulatorów

opakowań po olejach silnikowych

opakowań po farbach i lakierach

części samochodowych

jednorazowych naczyń

sprzętu AGD

PAMIĘTAJ!
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Odpady z żółtego pojemnika trafiają do sortowni odpadów, 
gdzie na liniach sortowniczych częściowo ręcznie, a częściowo 
automatycznie oddzielane są poszczególne typy surowców:

• metale, np. dzięki magnesom

• aluminium dzięki separatorowi metali nieżelaznych, 
wykorzystującemu prądy wirowe

• tetrapaki, czyli np. kartoniki po mleku

• różne rodzaje plastiku i folie.

Wrzucam metale i tworzywa sztuczne do żółtego pojemnika 
– co dalej się z nimi dzieje?

… w Polsce rocznie zużywa się 
400 mln aluminiowych puszek, które można powtórnie 

przetworzyć i wykorzystać nieskończenie wiele razy.

Czy wiesz, że?

Surowce są przekazywane recyklerom 
i powstają z nich m.in. nowe 
opakowania, puszki, worki.

W 2019 roku z terenu ZM GOAP odebrano 12 747 ton metali 
i tworzyw sztucznych, czyli ponad 31% więcej niż w 2015 roku.  
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Co wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane 
(resztkowe)?

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych, wrzucaj do odpadów zmieszanych.

PAMIĘTAJ!

wszystkie odpady niebędące odpadami niebezpiecznymi 
i niepodlegające zbiórce selektywnej



18

Czego nie wrzucać do czarnego/grafitowego pojemnika?

odpadów zbieranych selektywnie

zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego

baterii i akumulatorów

świetlówek i żarówek energooszczędnych

zużytego oleju silnikowego i filtrów 
olejowych

farb i rozpuszczalników oraz opakowań po 
nich

gruzu
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Odpady wystawkowe

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE:

- meble, wózki, dywany, materace, rowery, suszarki do ubrań, skrzydła drzwiowe, armatura łazienkowa itp.

ZUŻYTY SPRZĘT POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH:

- pralki, kuchenki, grzejniki i wentylatory elektryczne, odkurzacze, żelazka, komputery, telefony, radia, telewizory itp.

ZUŻYTE OPONY:

- rowerowe, motocyklowe i samochodowe z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t.
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Czego nie wystawiać w ramach odpadów wystawkowych?

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, papy

części instalacji, np. rur, paneli podłogowych 
i ściennych

odpadów niebezpiecznych (w tym chemikaliów 
i opakowań po nich)

części samochodowych

baterii i akumulatorów

innych odpadów podlegających selektywnej zbiórce

Czysty gruz betonowy i ceglany nie będzie odbierany podczas zbiórki.
Tego typu odpadów nie można zostawiać przy altanach. 

Należy oddać je do PSZOK-ów (Gratowisk) lub podmiotu uprawnionego.

PAMIĘTAJ!
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PSZOK (Gratowisko)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK, Gratowisko) to miejsce, w którym mieszkańcy, 
w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą bezpłatnie oddać:

ODPADY NIEBEZPIECZNE

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

ELEKTROODPADY

ZUŻYTE OPONY

GRUZ BETONOWY I CEGLANY

INNE PROBLEMOWE

OPAKOWANIA Z DREWNA

ODPADY ZIELONE

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

SZKŁO

PAPIER, TEKTURA
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MPSZOK (Gratowóz)

Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK, Gratowóz) to specjalny pojazd 
przystosowany do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, który kursuje zgodnie 
zustalonym harmonogramem (dostępnym na www.goap.org.pl)

Pojazd kursuje w soboty, 
a minimalny czas postoju 
w danym punkcie wynosi 

20min.

Odpady są odbierane 
bezpośrednio od 

mieszkańców, te wystawione 
przed nieruchomością oraz

porzucone w punkcie postoju 
nie będą zabierane!

PAMIĘTAJ!

ELEKTROODPADY
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Co w przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów?

ZIELONA NAKLEJKA  - odbiorca odpadów 
umieści ją na pojemniku, gdy w terminie 
odbioru odpadów zmieszanych stwierdzi, że 
odpady, na których znajdowała się żółta 
naklejka zostały dosegregowane. 

Odpady zostaną odebrane w kolejnym 
terminie odbioru danej frakcji.

ŻÓŁTA NAKLEJKA - pojawi się 
na pojemniku jeżeli odpady 
będą źle posegregowane np. 
w brązowym pojemniku 
znajdą się szklane butelki. 

Odpady nie zostaną odebrane. 

CZERWONA NAKLEJKA - pojawi się na 
pojemniku jeżeli odpady selektywne 
zostały odebrane jako zmieszane pomimo 
wcześniejszego ostrzeżenia w postaci żółtej 
naklejki. 

Podstawa do wszczęcia procedury związanej 
z podwyższeniem stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
do 3-krotności jej wysokości. 

POMARAŃCZOWA NAKLEJKA -
pojawi się na pojemniku kiedy 
znajdą się w nim odpady 
niepodlegające odbiorowi 
z żadnego pojemnika ani worka 
(np. gruz w odpadach zmieszanych). 

Odpady nie zostaną odebrane do 
czasu usunięcia niewłaściwego 
odpadu.

Naklejka nie rozpoczyna procedury 
związanej z podwyższeniem opłaty.

Co zrobi 
właściciel/ 
zarządca?

Kontroli dokonuje Wykonawca – ustawa 
narzuca obowiązek kontroli na odbiorcę 

odpadów komunalnych.
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Co zrobić, by wytwarzać mniej odpadów? 

Przemyśl podczas zakupów, czy kupujesz tylko, to co niezbędne

Nie wyrzucaj jedzenia! - na zakupy chodź z listą i się jej trzymaj

Drukuj dwustronnie

Używaj wielorazowych opakowań

Zanim coś wyrzucisz, zastanów się, czy można to naprawić lub przerobić

Jeśli możesz, wybieraj rzeczy wykonane z upcyklingu lub z materiałów z recyklingu

Fot. Crazy Nauka
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