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Informacja dla gmin (i ich mieszkańców) należących do Komunalnego Związku Gmin  

„Dolina Redy i Chylonki” 

(miasta: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo i gminy wiejskie: Wejherowo, Kosakowo i Szemud)  

 

CO SEGREGUJEMY I W JAKI SPOSÓB: 

Użyte skróty: ZM – odpady zmieszane, WG – wielkogabarytowe, N – niebezpieczne, OB – odpady budowlane, Z – odpady zielone, P – 

tworzywa sztuczne i metale (plastik), BIO – bioodpady, PZON - Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, OZON – objazdowa zbiórka 

odpadów niebezpiecznych (wykaz na www.kzg.pl) 

 

I. System obsługiwany przez firmy odbierające odpady z nieruchomości zamieszkałych (wyłonione przez gminę w drodze 

przetargu lub zlecenia „in house”) 

 

RODZAJ 
ODPADU 

CO WRZUCAMY CZEGO NIE WRZUCAMY DODATKOWE ZALECENIA 

SELEKTYWNA 
ZBIÓRKA  

PAPIER 

 każdy rodzaj papieru: gazetowego, pakowego, kredowego - 
tekturę, karton, 

 książki, katalogi, prospekty, zeszyty, papierowe torby i 
worki, ulotki, 

 opakowania z papieru i tektury, 

 wyroby papierowe (tacki, puzzle),  

 tapety papierowe niewykorzystane, 

 zaolejoną, zatłuszczoną, zawilgoconą i 
mokrą makulaturę, 

 opakowania po maśle, margarynie, 
twarogu, wędlinach i innych artykułach 
powodujących zatłuszczenie (ZM) 

 papier termiczny i faksowy, woskowy 
(ZM) 

 opakowania wielomateriałowe: kartoniki 
po napojach i mleku (P) 

 tapety (ZM) 

 papier zalaminowany (P) 

 opakowania wielomateriałowe: kartoniki 
po napojach (P)  

 worki po cemencie, suchych zaprawach i 
klejach (ZM) 

 złożyć kartony  

 plastikowe okładki z zeszytów 
oderwać i wyrzucać do 
pojemnika z plastikiem 

http://www.kzg.pl/


SELEKTYWNA 
ZBIÓRKA  

SZKŁO 

 opakowania szklane po napojach, żywności i kosmetykach, 
np.: butelki, słoiki, itp. (bez względu na kolor) 

 szyby okienne (ZM) 

 szyby samochodowe – odpłatnie w stacji 
demontażu aut, 

 lustra (ZM) 

 szklanki, kubki, talerze, porcelana, fajans 
itp. (ZM) 

 szkło żaroodporne, duralex (ZM) 

 żarówki tradycyjne (ZM) 
 żarówki energooszczędne, świetlówki (N)  

 opakowania szklane MUSZĄ 
BYĆ PUSTE, 

 opakowania nie muszą być 
czyste, 

 nie segregujemy szkła na 
bezbarwne i kolorowe, 

 siatki, w których przynosimy 
szkło wrzucamy do pojemnika 
z tworzywami sztucznymi 

SELEKTYWNA 
ZBIÓRKA 

 METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 worki foliowe, 

 folia opakowaniowa (w tym stretch, bąbelkowa), 

 folia aluminiowa: opakowania po chipsach, kawie, wieczka 
po jogurtach i serkach, 

 plastikowe opakowania po środkach czystości, 
kosmetykach, chemii gospodarczej, 

 nakrętki, 

 plastikowe opakowania po produktach spożywczych np. 
napojach, jogurtach, serkach, margarynie, wędlinach i 
owocach, 

 doniczki i wiaderka plastikowe, metalowe, 

 plastikowe pojemniki (skrzynki, koszyki, pudełka),  

 drobne, plastikowe art. gosp. dom. (deski, sita, konewki), 

 plastikowe wanienki, 

 plastikowe opakowania i walizki od (elektro)narzędzi, 

 zabawki plastikowe bez elektroniki, 

 styropian opakowaniowy, 

 płyty CD, 

 opakowania wielomateriałowe: kartoniki po napojach i 
mleku, (typu tetra-pak), 

 drobny złom stalowy i metali kolorowych np.: zakrętki od 
słoików i butelek, kapsle, 

 puszki po napojach i konserwach (aluminiowe i stalowe), 

 puste opakowania po aerozolach. 

 opakowania biodegradowalne (ZM) 

 plastiki samochodowe (zderzaki, deski 
rozdzielcze, reflektory i inne elementy) – 
odpłatnie we własnym zakresie do stacji 
demontażu pojazdów,  

 wyroby z PCV, np. ramy okienne, panele 
podłogowe, siding (WG -pojedyncze 
sztuki, OB - duże ilości), rynny, rury (OB) 

 wyroby z gumy (ZM) 

 kasety wideo, magnetofonowe (ZM) 

 przestrzenne odpady metalowe, m. in. 
suszarki do ubrań rozkładane (WG) 

 metalowe wózki dziecięce, rowerki (WG) 

 zabawki z elektroniką, na baterie (N) 

 artykuły higieniczne: patyczki, waciki, 
szczoteczki do zębów, pieluchy (ZM) 

Opakowania zawierające resztki: 

 po olejach silnikowych i smarach (N) 

 po farbach i chemikaliach (N) 

 po środkach chwastobójczych i 
owadobójczych (N) 

 

 opakowania MUSZĄ BYĆ 
PUSTE, 

 opakowania nie muszą być 
czyste, 

 etykiety papierowe można 
zostawić, 

 etykiety termokurczliwe 
usunąć, 

 butelki zgnieść, 

 przestrzenne odpady 
plastikowe, m. in. meble 
ogrodowe, wanienki, bujaki, 
można wystawiać również na 
wystawki (WG), 

 nie ma potrzeby łamania 
większych przedmiotów (np. 
wanienek), można postawić 
luzem przy worku lub 
pojemniku, 

 nakrętki plastikowe można 
przekazać do placówek 
oświatowych, większość 
prowadzi zbiórkę na cel 
charytatywny lub w ramach 
konkursów ekologicznych. 

SELEKTYWNA 
ZBIÓRKA 

ODPADY 
ZIELONE 

  skoszona trawa, 

  liście, 

  resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, 

  gałęzie krzewów i konary drzew, 

  drzewka świąteczne/choinki w okresie poświątecznym. 

 roślinne odpady kuchenne (BIO) 
 
 

 liście i trawę zaleca się 
gromadzić w kontenerach i 
dostarczać luzem lub w 
workach biodegradowalnych, 

 zaleca się pocięcie większych 
gałęzi na drobne, 



ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

Wrzucamy wszystko to, czego nie możemy wrzucić do 
pojemników na selektywną zbiórkę, m.in.: 

 zaolejoną, zatłuszczoną, zawilgoconą i mokrą makulaturę, 

 papier termiczny i faksowy, kalkę techniczną i maszynową, 

 siatki biodegradowalne, 

 opakowania po maśle, margarynie i twarogu, 

 zużyte tapety, 

 artykuły higieniczne: waciki, podpaski, pieluchy, 

 zabawki (pluszowe, gumowe, drewniane), 

 obuwie, odzież i tkaniny, 

 wyroby skórzane i skóropodobne, 

 wyroby gumowe, 

 szklanki, duralex, 

 szkło żaroodporne, talerze, porcelana, fajans, 

 kasety magnetofonowe i magnetowidowe, 

 żarówki wolframowe (zwykłe), 

 pokonsumpcyjne odpadki z gospodarstw domowych, tj.: 

 mięso, wędliny, kości, 

 ryby, 

 nabiał i jego przetwory, 

 oleje i tłuszcze jadalne, 

 ziemia z kwiatów doniczkowych, 

 roślinne odpady kuchenne  (BIO) – do czasu 
wprowadzenia w gminie selektywnej zbiórki odpadów 
kuchennych 

 odpady niebezpieczne (N) 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
RTV, AGD (N) 

 odpady wielkogabarytowe: stoły, szafki, 
łóżka  (WG) 

 odpady budowlane i remontowe (w tym 
materiały izolacyjne) (OB) 

 części samochodowe (w tym plastiki 
samochodowe) – stacje demontażu, 

 opony (WG) 

 odpady zielone: liście, trawa (Z) 

 roślinne odpady kuchenne (BIO) – po 
wprowadzeniu w gminie selektywnej  
zbiórki odpadów kuchennych !! 

 tekstylia wyrzucać do 
pojemnika na odzieżą 
używaną, jeśli taki znajduje 
się w okolicy, lub w ramach 
cyklicznych zbiórek w 
workach odzieży używanej 
np. Caritas 

 

ODPADY 
WIELKOGABARY

- TOWE 

 meble np. krzesła, fotele, kanapy, stoły, szafy, itp. 

 dywany, wykładziny, 

 materace, 

 meble ogrodowe, 

 deski do prasowania, suszarki rozkładane, itp. 

 drzwi i deski drewniane, 

 wózki dziecięce, rowerki,  

 wanienki, miski, 

 lustra, obrazy, 

 pojedyncze okna z szybami lub bez,  

 pojedyncze panele: podłogowe, siding, 

 armatura sanitarna – umywalki, brodziki, kabiny 
prysznicowe, muszle klozetowe, 

 europalety, 

 opony 4 szt./rok na gospodarstwo domowe 

 odpady budowlane i remontowe (OB) 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
RTV i AGD (N) 

 części samochodowe – odpłatnie we 
własnym zakresie do stacji demontażu 
pojazdów,  

 gałęzie (Z). 
 

Odpady wielkogabarytowe 
należy wystawić w określonych 
przez gminę miejscach ( przy  
pergoli śmietnikowej lub przed 
posesję) i terminach. Można 
też dostarczyć je we własnym 
zakresie do PSZOK.  
W przypadku wytworzenia 
większej ilości odpadów 
ceramicznych lub stolarki (np. 
remont) należy zamówić 
odpłatny worek typu big-bag 
lub kontener u firmy 
świadczącej usługi wywozu 
odpadów budowlanych (OB) 



 
SELEKTYWNA 

ZBIÓRKA  
POPIÓŁ 

 

 popiół z pieców grzewczych z gospodarstw domowych. 
  

Jeśli gmina prowadzi osobną 
zbiórkę popiołu 

SELEKTYWNA 
ZBIÓRKA 

ODPADÓW 
KUCHENNYCH  

BIOODPADY 

 
 
Odpady żywnościowe pochodzące zarówno z przygotowania 
posiłków, jak i resztek pokonsumpcyjnych: 

 resztki żywności pochodzenia roślinnego, 

 przetwory mączne: pizza, makaron, pierogi, pieczywo 

 przeterminowane słodycze, 

 skorupki jaj, 

 fusy po kawie i herbacie. 

 

 liście, trawa (Z) 

 mięso, wędliny, ryby, kości (ZM) 

 nabiał i jego przetwory (ZM) 

 oleje i tłuszcze jadalne (najlepiej 
przelane do plastikowych butelek) (ZM)  

 odchody zwierzęce (ZM) 

 sorbent, trociny, żwirek z kuwety  i inne 
zanieczyszczone odchodami 
zwierzęcymi (ZM) 

 drewno, płyty wiórowe, (duże, 
pojedyncze sztuki WG, małe ZM) 

  

 
 
JEŻELI MAMY 
WĄTPLIWOŚCI, TO 
WRZUĆMY ODPADY DO 
POJEMNIKA ZE 
ZMIESZANYMI ODPADAMI 
KOMUNALNYMI. 

 
II. System zbiórki odpadów budowlanych – przez PSZOK, firmę odbierającą odpady komunalne w gminie w ramach ustalonych 

limitów lub przez firmy komercyjne 
 

ODPADY 
BUDOWLANE, 
REMONTOWE 

 

Mieszkaniec przekazuje nieodpłatnie do PSZOK w ramach 

ustalonych przez gminę limitów lub odpłatnie uprawnionej 

firmie na podstawie odrębnej umowy lub samodzielnie do 

EKO DOLINY. 

Zaleca się rozdzielenie gruzu (ceglany, betonowy, 

ceramiczny, tynki,) od innych odpadów budowlanych tj.: 

 stolarka budowlana z PCV lub drewna (z szybami lub bez), 

 płyty gipsowe, materiały izolacyjne i dociepleniowe, 
styropian budowlany, 

 panele winylowe i PCV, np. siding, 

 kable z instalacji elektrycznych, 

 worki z wapnem, cementem, kleje, 

 wiadra z tynkami, zaprawami, lepikiem itp. 

 Papa 

  

  
Cena przyjęcia w EKO 
DOLINIE czystego gruzu i 
posegregowanych odpadów 
budowlanych jest dużo niższa 
od ceny za zmieszane odpady 
z budowy, remontów i 
demontażu. 

 mieszkańcy mogą 
nieodpłatnie oddać OB do 
PSZOK w ilości ustalonej 
przez gminę 

 pojedyncze sztuki drzwi, 
okien, armatury można 
wystawić na WG. 



 
III. System zbiórki sprzętu RTV/AGD i odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych obsługiwany przez 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w ramach objazdowej zbiórki (OZON), w 12 punktach zbiórki odpadów 
niebezpiecznych (PZON) oraz bezpośrednio z domów w przypadku sprzętu o wadze powyżej 20 kg.                              www.kzg.pl 

 

ZBIÓRKA 
ODPADÓW 

NIEBEZBIECZ-
NYCH 

(PZON, OZON) 

 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 lekarstwa bez ulotek i opakowań handlowych, 

 świetlówki i żarówki energooszczędne, 

 artykuły zawierające rtęć, termometry, 

 niewykorzystane farby, lakiery, chemikalia,  

 oleje samochodowe i opakowania po nich, 

 środki ochrony roślin, chwastobójcze i owadobójcze, 

 tonery z drukarek. 
 

  
Leki wrzucamy również do 
pojemników zlokalizowanych w 
aptekach (bez ulotek i 
opakowań handlowych). 
Baterie możemy również 
wrzucać do pojemników w 
szkołach, przedszkolach, 
urzędach i sklepach. 

ZUŻYTY SPRZĘT 
ELEKTRYCZNY I 

ELEKTRONICZNY 
(PZON, OZON, 

odbiory domowe) 

 

 wielkogabarytowe AGD np.: lodówki, zmywarki, pralki, 
kuchenki gazowo-elektryczne, bojlery na prąd, grzejniki 
elektryczne,  

 małogabarytowe AGD: odkurzacze, żelazka, tostery, 
frytkownice, wagi, zegarki, mikrofalówki,  

 sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: komputery, 
drukarki, kalkulatory, faksy, telefony, laptopy, monitory, 

 sprzęt hi-fi: radia, telewizory, kamery, DVD 

 elektronarzędzia: wiertarki, piły, kosiarki, 

 zabawki z elektroniką, gry video. 

 wszelkie inne urządzenia posiadające symbol 
przekreślonego kosza, 
 

 

 sprzęt niekompletny tj.: 

 pralka bez silnika/programatora 

 lodówka bez agregatu 

 TV bez cewki/podzespołów  

 sprzęt pochodzący z działalności 
gospodarczej 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny przyjmowany jest: 

 w punktach sprzedaży 
detalicznej, przy zakupie 
sprzętu tego samego rodzaju 
( 1 za 1) lub bezpłatnie jeśli 
wymiar nie przekracza 25 cm, 

 w miejscu dostawy nowego 
sprzętu na zasadzie 1:1  po 
zgłoszeniu w momencie 
zakupu nowego, 

 w punkcie serwisowym jeśli 
naprawa jest niemożliwa  

 

http://www.kzg.pl/

