
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie 

Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 
 

Rodzaj 
pojemnika Przeznaczenie Co wrzucamy Czego nie wrzucamy 

Pojemnik 
zielony  

 

SZKŁO 

� Butelki i słoiki po napojach                               

i żywności 
� Butelki po napojach alkoholowych 

� Szklane opakowania po kosmetykach 

� Szkło stołowe – żaroodporne 

� Ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku 
� Żarówki i świetlówki 

� Szkło kryształowe 
� Reflektory, termometry, strzykawki                               

i termometry 

� Szyby okienne, zbrojone oraz samochodowe 
� Lustra, witraże    

� Fajans i porcelana 
� Monitory i lampy telewizyjne 

� Nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, 
rozpuszczalnikach 

� Inne odpady komunalne   (w tym 
niebezpieczne) 

Pojemnik  

żółty 

 
 

PLASTIK                      
i METALE 

� Butelki po napojach 

� Opakowania po chemii gospodarczej, 
kosmetykach (np. szamponach, 

proszkach, płynach do mycia naczyń) 
� Opakowania po produktach 

spożywczych 
� Plastikowe zakrętki 

� Plastikowe torebki, worki, reklamówki                

i inne folie 
� Styropian 

� Puszki po napojach, sokach 
� Puszki z blachy stalowej po żywności 

(konserwy) 
� Złom żelazny i metale kolorowe 

� Metalowe kapsle z butelek, zakrętki 
słoików i innych pojemników 

� Folia aluminiowa 

� Kartoniki po mleku i napojach – 
wielomateriałowe odpady 

opakowaniowe 

� Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne 

� Odpady budowlane i rozbiórkowe 
� Nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, 

lakierach i olejach 
� Zużyte baterie i akumulatory 

� Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

� Inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne) 

Pojemnik 
niebieski 

 

PAPIER 

� Opakowania z papieru                                    

lub tektury 
� Gazety i czasopisma 

� Katalogi, prospekty, foldery 

� Papier szkolny i biurowy 
� Książki i zeszyty 

� Torebki papierowe 
� Papier pakowy 

� Papier powlekany folią i kalką 

� Kartony po mleku i napojach 
� Pieluchy jednorazowe i podpaski 

� Worki po nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych 

� Tapety 
� Inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne) 

Pojemnik 
brązowy 

 

BIOODPADY 

� Gałęzie drzew i krzewów  

� Liście, kwiaty i skoszona trawa 
� Trociny i kora drzew 

� Owoce, warzywa itp. 
 

� Kości zwierząt 

� Mięso i padlina zwierząt 
� Olej jadalny 

� Drewno impregnowane  
� Płyty wiórowe i MDF 

� Leki 
� Odchody zwierząt 

� Popiół z węgla kamiennego 
� Inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne) 

Pojemnik  
zielony 

 

ODPADY 
ZMIESZANE 

� Odpady pozostałe po segregacji np.: 
odpady higieniczne (zużyte pieluchy, 

itp.), resztki mięs, kości, wędlin, 
porcelana, kryształy, ceramika, naczynia 

arcoroc, lustra, zanieczyszczony papier    

i folia 
 

� Zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne 
� Sprzęt RTV i AGD 

� Zużyte baterie i akumulator 
� Przeterminowane leki 

� Opakowania po środkach owado-                                  
i chwastobójczych 

 

Uwaga ! 

Odpady, których nie wrzuca się do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów np. przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny      

elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, zużyte opony, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz 
zwiększoną ilość odpadów biodegradowalnych można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy 

Oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim na ulicy Wiejskiej. 

 

 



 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

W nowym systemie gospodarowania odpadami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele 

nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których  powstają odpady komunalne wnosić będą do gminy. 

Zadeklarowane opłaty za odbiór odpadów komunalnych poczynając od lipca należy dokonywać do 15 dnia 

każdego miesiąca z góry na konto Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie nr 39 9484 1150 0400 0547 2004 0011 lub do kasy 

ZGKiM Jabłonowo Pomorskie przy ul. Wigury 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akty prawa miejscowego regulujące gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie: 
1. Uchwała nr XXXVII/165/13 z dnia 27.03.2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. 

2. Uchwała nr XXXVII/166/13 z dnia 27.03.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

3. Uchwała nr XXXVII/167/13 z dnia 27.03.2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

4. Uchwała nr XXXVII/168/13 z dnia 27.03.2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                         

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Uchwała nr XXXVII/169/13 z dnia 27.03.2013 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

6. Uchwała nr XXXIV/152/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 

7. Uchwała nr XXXIV/151/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 


