
JAK PRAWIDŁOWO  
SEGREGOWAĆ ODPADY  

KOMUNALNE?

Kampania edukacyjna 
dla mieszkańców Związku Międzygminnego GOAP dotycząca 
prawidłowego postępowania z odpadami, w tym szczególnie 

z odpadami BIO

Dofinansowano ze środków:

 

PORADNIK  
DLA 

MIESZKAŃCÓW



CELEM ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO 
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI 
POZNAŃSKIEJ” (ZM GOAP) 
jest zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi we wszystkich  

gminach członkowskich, w tym m.in. zorganizowanie systemu, kontrola 

odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz organizacja punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów/GRATOWISK).

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ZM GOAP 

zapewnia odbiór: 

• odpadów surowcowych (metali i tworzyw sztucznych, szkła oraz papieru),

• bioodpadów (odpadów zielonych oraz kuchennych),

• odpadów w formie wystawki: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,    

istarego elektrosprzętu oraz zużytych opon rowerowych i samochodowych,

• zmieszanych odpadów komunalnych.

Uiszczanie opłaty gwarantuje również możliwość bezpłatnego pozostawienia 

odpadów problemowych i niebezpiecznych, które powstają w naszych domach. 

Można je oddać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

(PSZOK-ów/GRATOWISK) oraz ich mobilnych odpowiedników (MPSZOK-ów).

PONADTO ZM GOAP
• wyposaża nieruchomości w pojemniki lub worki do zbiórki odpadów 

(poza pojemnikami na odpady BIO oraz pojemnikami podziemnymi),

• utrzymuje pojemniki we właściwym stanie technicznym, porządkowym 

i sanitarnym (mycie pojemników raz w roku), 

• odpowiednio okleja i oznacza nasze pojemniki (tzw. chipowanie).
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SEKTORY ODBIORU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH
W 2010 roku Miasto Poznań oraz podpoznańskie samorządy powołały Związek 

Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP).
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA BIOODPADÓW
Najlepszym sposobem na ograniczenie ilości bioodpadów jest ich kompostowanie. 

Można to robić w przydomowych kompostownikach. W innym przypadku takie 

odpady powinny trafiać do brązowych pojemników z oznaczeniem BIO. Nadmiar 

odpadów zielonych można również zawieźć do PSZOK-u/Gratowiska.

POSŁUCHAJ NASZEJ RADY – SEGREGUJ ODPADY!

Niewłaściwe prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów może skutkować wzrostem 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotyczy to zwłaszcza zabudowy 

wielorodzinnej. W przypadku wspólnej altany śmietnikowej odpowiedzialność za 

jakość segregacji ponoszą wszyscy mieszkańcy. Za źle posortowane odpady 

nałożona zostanie wyższa opłata. Mieszkańcy osiedli powinni wspólnie troszczyć 

się o prawidłową zbiórkę selektywną – jest to forma sąsiedzkiego współdziałania  

dla dobra swojego otoczenia: bloku, osiedla, dzielnicy.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW –  
ZRÓBMY TO LEPIEJ!
Prawo unijne i krajowe nakłada na każdą gminę i jej mieszkańców 

obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji 

odpadów oraz uzyskanie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu.  

W 2018 roku ZM GOAP uzyskał poziom 42,43%. W latach 2020-2024 poziom recyklingu 

ma wynieść 50% wagowo za każdy rok, a w latach kolejnych będzie on jeszcze wyższy.

50%

UWAGA!



Odpady BIO należy wrzucać do pojemnika luzem (bez worka). 

Umieszczanie ich w zwykłych workach foliowych uniemożliwi ich dalsze,  

właściwe przetwarzanie i uzyskanie certyfikowanego kompostu. 

Dopuszczalne jest wrzucanie tego typu odpadów w workach 

biodegradowalnych (kompostowalnych) ze znakiem: 

Na terenie nieruchomości wielorodzinnych odpady BIO i odpady zielone 

gromadzone są w osobnych pojemnikach.

Instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych - BIOKOMPOSTOWNIA

Zebrane bioodpady trafiają do BIOKOMPOSTOWNI - nowoczesnej instalacji służącej 

zagospodarowaniu odpadów biodegradowalnych. W procesie ich przetwarzania 

powstają energia oraz kompost, czyli pełnowartościowy nawóz, który może być 

wykorzystany w naszych ogrodach.

DO ZBIERANIA BIOODPADÓW SŁUŻĄ BRĄZOWE POJEMNIKI.  

Pojemniki te powinny mieć podwójne dno i system wentylacji – 

przystosowany do zbiórki tego typu odpadów. Poprawi to jakość tych 

odpadów, zapobiegnie ich gniciu oraz powstawaniu przykrych zapachów.

Wrzucaj luzem, 
bez foliówki !
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PO CO SEGREGUJEMY?
Szkło jest materiałem, który w całości może zostać poddany recyklingowi. 

Zużyte opakowania szklane można w nieskończoność przetapiać na nowe, bez 

pogorszenia ich jakości. Dzięki odzyskowi powstają kolejne szklane butelki, słoiki, 

kafelki kuchenne, blaty kuchenne czy izolacje ścian.

ODKRĘCONE  
I OPRÓŻNIONE NIE USUWAMY 

ETYKIET I NAKRĘTEK

Papier wrzucany do niebieskich pojemników powinien być czysty, niezatłuszczony 

oraz suchy.

PO CO SEGREGUJEMY?
Papieru nie można przetwarzać w nieskończoność. Szacuje się, że – nie tracąc na 

jakości – może on być wykorzystany w obiegu czterokrotnie. Dzięki selektywnej 

zbiórce makulatury powstają m.in. banknoty, bandaże, maseczki ochronne, filtry do 

kawy, doniczki i podstawki, opakowania do jajek, fartuchy szpitalne, kartony, papier 

ksero, papier toaletowy.

ZGNIATAMY

USUWAMY INSERTY  
(np. próbki kremów, płynów itp.)  

MOKRE, 
ZABRUDOZNE, 
TŁUSTE

PizzaPizzazza

NIE MYJEMY

PAPIERU WOSKOWANEGO



ZGNIATAMYODKRĘCAMY

OPRÓŻNIAMY NIE MYJEMY

Tworzywa sztuczne stanowią zaledwie 7% masy wszystkich odpadów. Zajmują one jednak 

bardzo dużo miejsca. Dlatego powinniśmy je zgniatać przed wrzuceniem do pojemnika.

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

przetworzyć i wykorzystać nieskończenie wiele razy.

Segregacja tworzyw sztucznych pozwala na stworzenie nowych opakowań, 

butelek, powłok na tekturę falistą, odzieży (np. bluz polarowych), mebli ogrodowych, 

folii, słupków drogowych, ogrodzeń, zabawek, długopisów. Natomiast odzysk 

metalu to nowe puszki, naczynia metalowe, rowery, karoserie aut, kosze na śmieci, 

oprawki do okularów.

Do czarnego lub szarego pojemnika wrzucamy odpady, których nie można 

zakwalifikować do frakcji zbieranych selektywnie i które nie są też odpadami 

niebezpiecznymi.

PO CO SEGREGUJEMY?

KARTON 
po mleku i innych napojach zawsze do żółtego



Elektroodpady można przekazać do:

• odbiorcy odpadów komunalnych (raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym harmonogramem), 

• PSZOK-u/Gratowisk, 

• wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

organizacji odzysku

• punktów sprzedaży detalicznej 

• punktów serwisowych.

Sprzęt o małych gabarytach można również pozostawić w pojeździe służącym do zbiórki 

odpadów problemowych, tzw. MPSZOK-u/Gratowozie.

ODPADY ODBIERANE W FORMIE WYSTAWKI
W odrębny sposób należy postępować z odpadami, które ze względu na swój 

rozmiar lub wagę nie mogą być umieszczane w pojemnikach.

ZUŻYTY SPRZĘT POCHODZĄCY 
Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

       wystawiamy: meble, wózki dziecięce i inwalidzkie, dywany, wykładziny, rowery, 

zużyte opony samochodowe i rowerowe, zużyty sprzęt pochodzący  

z gospodarstw domowych.

       nie wystawiamy: części samochodowych, odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych, stolarki okiennej i drzwiowej, armatury i ceramiki łazienkowej, 

sanitariatów, rur, paneli podłogowych i ściennych.

Mieszkańcy mogą wystawiać ww. odpady przy altankach śmietnikowych 

bądź w miejscach wyznaczonych przez Spółdzielnie. Ich odbiór odbywa się 

raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Odpady należy wystawić  

do godz. 6:00 w dniu przewidzianego odbioru (szczegóły na stronie internetowej  

www.goap.org.pl w zakładce „Harmonogramy”  

lub aplikacji mobilnej „WYWOZIK GOAP”). 

 
Większość odpadów, które nie są odbierane  w formie wystawki jest bezpłatnie 

przyjmowana w PSZOK-ach/Gratowiskach.

UWAGA!  
 Drzwi i futryny oraz okna drewniane z szybami są traktowane jako odpady 

budowlano-rozbiórkowe i nie będą odbierane podczas zbiórki. Tego typu odpadów 

nie można zostawiać przy altanach, należy zawieść je do PSZOK-u/Gratowiska.



ODPADY NIEBEZPIECZNE

BATERIE I AKUMULATORY

Odpady niebezpieczne to takie, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia 

ludzkiego lub środowiska. Zaliczamy do nich m.in.:

rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, 

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np. termometry rtęciowe), 

urządzenia zawierające freony, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze 

i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne, toksyczne środki ochrony roślin, oleje silnikowe i filtry olejowe.

Odpadów niebezpiecznych nie wolno wrzucać do odpadów zmieszanych ani do 

pojemników przeznaczonych na odpady selektywne! Tego typu odpady powinny 

trafić do PSZOK-u/Gratowiska lub MPSZOK-u/Gratowozu.

Odpady te można oddać do PSZOK-u/Gratowiska lub MPSZOK-u/

Gratowozu. Ponadto baterie zbierane są w oznakowanych 

pojemnikach, które znajdziemy np. w sklepach i centrach 

handlowych, urzędach czy placówkach oświatowych.

Mała 
bateria 
guzikowa 
może skazić 400 l 
wody i 1 m3 gleby.

PRZETERMINOWANE LEKI
Leki po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenia 

dla zdrowia i życia ludzi, a także dla środowiska. Dlatego nie 

mogą one trafiać do zwykłych pojemników na odpady, lecz 

do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się 

w aptekach lub w PSZOK-ach/Gratowiskach  

oraz do MPSZOK-u/Gratowozu.

CHOINKI

Na terenie ZM GOAP, w okresie od początku stycznia do końca lutego, odbierane 

są choinki - drzewka żywe, bez ozdób, stojaków i doniczek (harmonogram dostępny 

na stronie www.goap.org.pl).

1 litr 
zużytego 
oleju 
silnikowego, 

wylany do rzeki 
czy kanalizacji, 
jest w stanie 
zanieczyścić 1 mln 
litrów wody.



PSZOK  /GRATOWISKO
PSZOK/Gratowisko to miejsce, w którym mieszkańcy – w ramach wnoszonej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – mogą bezpłatnie pozostawić 
odpady problemowe i niebezpieczne, powstające w ich domach.

PSZOK-i/GRATOWISKA
funkcjonujące na terenie ZM GOAP

• cegły, pustaki
• gruz, beton, dachówka
• armatura sanitarna, płytki
• drzwi i okna drewniane

PSZOK Bolechowo, ul. Poligonowa 1 w poniedziałki i środy w godz. 7:00 - 17:30, 
w soboty w godz. 7:00 - 14:00

PSZOK Oborniki, ul. Lipowa 19 w poniedziałki, środy, piątki w godz. 7:00 - 17:00, 
w soboty w godz. 7:00 - 14:00

PSZOK Rabowice, ul. Świerkowa 17 od poniedziałku do piąteku w godz. 8:00 - 17:00, 
w soboty w godz. 8:00 - 14:00

PSZOK Borówko (na terenie składowiska odpadów) we wtorki i środy w godz. 7:00 - 17:00, 
w soboty w godz. 7:00 - 15:00

Gratowisko/PSZOK Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00, 
w soboty w godz. 7:00 - 14:30

Gratowisko/PSZOK Poznań, ul. Wrzesińska 12 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00, 
w soboty w godz. 7:00 - 14:30

Gratowisko/PSZOK Suchy Las, ul. Meteorytowa 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 20:00, 
w soboty w godz. 7:00 - 14:30

PSZOK Buk, ul. Przemysłowa 10 we wtorki i czwartki w godz. 7:00 - 17:00,  
w soboty w godz. 8:00 - 16:00

*Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

*



PSZOK-i/GRATOWISKA
funkcjonujące na terenie ZM GOAP

MPSZOK/GRATOWÓZ
MPSZOK/Gratowóz to specjalny pojazd przystosowany do selektywnego 

zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, który kursuje zgodnie 

z ustalonym harmonogramem (dostępnym na stronie internetowej  

ZM GOAP w zakładce „Harmonogramy”).

 

 

Pojazd kursuje w soboty w godz. 7:00 - 15:00. Minimalny czas postoju wynosi 

20 min. MPSZOK/Gratowóz przyjmuje odpady nieodpłatnie, bezpośrednio 

od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich 

nieruchomościami.

MASZ WĄTPLIWOŚCI?  
SPRAWDŹ, GDZIE WYRZUCIĆ ODPAD!
Słowniczek-poradnik z listą odpadów jest dostępny na stronie:  

www.goap.org.pl/edukacja/wyszukaj  

Bezpłatna aplikacja mobilna „WYWOZIK GOAP”.

PSZOK Bolechowo, ul. Poligonowa 1 w poniedziałki i środy w godz. 7:00 - 17:30, 
w soboty w godz. 7:00 - 14:00

PSZOK Oborniki, ul. Lipowa 19 w poniedziałki, środy, piątki w godz. 7:00 - 17:00, 
w soboty w godz. 7:00 - 14:00

PSZOK Rabowice, ul. Świerkowa 17 od poniedziałku do piąteku w godz. 8:00 - 17:00, 
w soboty w godz. 8:00 - 14:00

PSZOK Borówko (na terenie składowiska odpadów) we wtorki i środy w godz. 7:00 - 17:00, 
w soboty w godz. 7:00 - 15:00

Gratowisko/PSZOK Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00, 
w soboty w godz. 7:00 - 14:30

Gratowisko/PSZOK Poznań, ul. Wrzesińska 12 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00, 
w soboty w godz. 7:00 - 14:30

Gratowisko/PSZOK Suchy Las, ul. Meteorytowa 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 20:00, 
w soboty w godz. 7:00 - 14:30

PSZOK Buk, ul. Przemysłowa 10 we wtorki i czwartki w godz. 7:00 - 17:00,  
w soboty w godz. 8:00 - 16:00



 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań

tel. 61 624 22 22

www.goap.org.pl

e-mail: bok@goap.org.pl

infolinia: 61 624 22 22

Czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 18:00

/facebook.com/zwiazekgoap/ 

Sfinansowano w ramach realizacji projektu 
„Kampania edukacyjna dla mieszkańców Związku Międzygminnego GOAP 

dotycząca prawidłowego postępowania z odpadami, 
w tym szczególnie z odpadami BIO”.

@

ul. 3 Maja 46 w budynku Delegatury 

Urzędu Miasta Poznania (parter)

poniedziałek godz. 9:00 - 17:00  

wtorek - piątek godz. 7:30 - 15:30

ul. Św. Michała 43 w Poznaniu

poniedziałek godz. 7:00 - 17:00  

wtorek - piątek godz. 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Klienta

Pozostałe Biura Obługi Klienta na stronie www.goap.org.pl


