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Przez rzetelne,
zgodne z zasadami ekologii i ekonomii

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dbać o godne warunki życia mieszkańców

oraz chronić nasze wspólne środowisko

ZM GOAP



 Samorządy dziewięciu gmin: Buku, Czerwo-
naka, Murowanej Gośliny, Kleszczewa, Kostrzy-
na, Obornik, Poznania, Pobiedzisk i Swarzędza 
utworzyły Związek Międzygminny „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w celu zor-
ganizowania systemu odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych. Zgodnie z Ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach taki 
system na obszarze Związku funkcjonuje od 1 lip-
ca 2013 r. 
 
 Ustawa ta nakłada na Związek Międzygminny, 
firmy odbierające odpady, ale także na właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
określone zadania i obowiązki. Wszyscy bowiem 
wytwarzamy odpady i wszyscy ponosimy odpowie-
dzialność za ich właściwe zagospodarowanie. 

 Związek to obecnie dziewięć gmin, ponad 
720 tysięcy mieszkańców i blisko 1500 km2 po-
wierzchni podzielonej na 22 sektory odbioru 
odpadów komunalnych. Przeciętny mieszkaniec 
Związku wytwarza rocznie około 350 kg odpadów 
komunalnych – w tym odpady zmieszane, zbiera-
ne selektywnie oraz odpady problemowe.
 Każdego dnia w swoim postępowaniu każdy 
z nas przyczynia się do powstawania odpadów, 
a tym samym wpływa na środowisko. Racjonalne 
gospodarowanie odpadami już „u źródła”, czyli 
we własnym domu, przekłada się na gospodarkę 
odpadami w Naszym „Związkowym” Regionie. 
Dlatego tak ważne jest by przestrzegać podsta-
wowych zasad, których zbiór przygotowaliśmy 
dla Państwa w niniejszym Informatorze.

ZM GOAP
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WYKONAWCY I ZASADY 

Związek Międzygminny rozstrzygnął przetarg na 
odbiór odpadów komunalnych w ramach którego 
wyłonionych zostało dwóch Wykonawców. Kon-
sorcjum FB Serwis, które obsługiwać będzie czte-
ry sektory oraz Konsorcjum Remondis Sanitech, 
które obsługiwać będzie 18 sektorów. 

Oborniki

Murowana
Goślina

Wyłonieni Wykonawcy będą świadczyć usługi od-
bioru odpadów komunalnych w okresie najbliż-
szych trzech lat tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku 
do dnia 31 grudnia 2017. Zadania mogą realizo-
wać korzystając z pomocy podwykonawców.

Obszar obsługiwany przez konsorcjum firm:
- FB Serwis
- Cespa Compania Espaniola
Podwykonawcami konsorcjum są:
- PGKiM Oborniki
- PUT Altrans

Obszar obsługiwany przez konsorcjum firm:

- Remondis Sanitech 
- Alkom
- PUK A. Zys
- EKO-TOM
- Hemar
- ORDO
- SITA Zachód
- VIKOM

Czerwonak

Swarzędz

POZNAŃ

Pobiedziska

Kostrzyn

Kleszczewo

Buk
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Wykaz sektorów obsługiwanych przez firmy po 1 stycznia 2015

Nr
sektora

Nazwa
sektora

Osiedla/Gminy
wchodzące w skład sektora Bezpośredni wykonawca

I Poznań Grunwald

Fabianowo - Kotowo, Górczyn, Grunwald 
Południe bez obszaru spółdzielni mieszkaniowej, 

Grunwald Północ, Junikowo bez obszaru  
spółdzielni mieszkaniowej, Kwiatowe, Stary 

Grunwald, Św. Łazarz

FB Serwis S.A.

II Poznań Jeżyce Jeżyce, Ogrody, Ławica, Sołacz, Wola Przedsiębiorstwo Usług Komunalno
-Transportowych VIKOM

III Poznań Piątkowo Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo, 
os. Władysława Łokietka, Podolany

PUT Altrans Andrzej Lenarczyk 
(podwykonawca FB Serwis S.A.) 

IV Poznań Nowe Miasto Północ
Antoninek – Zieliniec – Kobylepole, Główna, 

Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria, 
Warszawskie – Pomet – Maltańskie

ALKOM

V Poznań Nowe Miasto Południe
Głuszyna, Krzesiny – Pokrzywno – Garaszewo, 

Starołęka – Minikowo – Marlewo, Szczepankowo 
– Spławie – Krzesinki

SITA Zachód Sp. z o.o.

VI Poznań Rataje Chartowo, Rataje, Żegrze FB Serwis S.A.

VII Poznań Morasko-Umultowo-Kiekrz-
-Krzyżowniki

Morasko – Radojewo, Umultowo, Kiekrz, 
Krzyżowniki-Smochowice, Strzeszyn

EKO-TOM Turguła Sp.J.,
Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe 

ORDO Marek Friebe

VIII Poznań Winogrady
Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady 

Północ, Nowe Winogrady Wschód, obszar 
spółdzielni mieszkaniowej w rejonie ul. Wilczak

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach 

(podwykonawca FB Serwis S.A.)

IX Poznań Stare Miasto

Stare Miasto, Naramowice bez osiedla 
Władysława Łokietka, Stare Winogrady bez 

obszaru spółdzielni mieszkaniowej w rejonie 
ul. Wilczak, Winiary

Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.

X Poznań Wilda - Dębiec Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.

XI Poznań Spółdzielnia Grunwald Obszar spółdzielni mieszkaniowej Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.

XII Buk Obszar Gminy Buk ALKOM

XIII Oborniki Obszar Gminy Oborniki Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.

XV Murowana Goślina 
- Spółdzielnia

Obszar spółdzielni mieszkaniowej
Zielone Wzgórza Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.

XVI Murowana Goślina - gmina Pozostały obszar Gminy Murowana Goślina
EKO-TOM Turguła Sp.J., Przedsiębiorstwo 

Komunalno-Transportowe ORDO Marek 
Friebe

XVII Czerwonak - Koziegłowy
Obszar administracyjny miejscowości Koziegło-

wy (Sołectwo Koziegłowy, Os. Leśne,
Os. Karolin)

Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.

XVIII Czerwonak - gmina Pozostały obszar Gminy Czerwonak
EKO-TOM Turguła Sp.J.,

Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe 
ORDO Marek Friebe

XIX Swarzędz - Spółdzielnia

Swarzędz Północ (Os. Władysława IV,
Os. Zygmunta III Wazy, Os. Dąbrowszczaków, 

Os. Czwartków, Os. Kościuszkowców,
ul. Gryniów), Swarzędz Południe (Os. Raczyńskiego, 
Os. Cegielskiego, Os. Działyńskiego 1a, b, c, d, e)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
ARTUR ZYS 

XX Swarzędz - gmina Pozostały obszar Gminy Swarzędz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
ARTUR ZYS

XXI Pobiedziska Obszar Gminy Pobiedziska Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
HEMAR Sp. z o.o.

XXII Kleszczewo Obszar Gminy Kleszczewo Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
ARTUR ZYS 

XXIII Kostrzyn Obszar Gminy Kostrzyn Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
ARTUR ZYS 
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POJEMNIKI Z CHIPAMI - WORKI Z KODAMI 

 Od 1 stycznia 2015r. wprowadzony zostaje 
na obszarze Związku elektroniczny system mo-
nitoringu i identyfikacji, pojemników i pojazdów 
- MKSI. Umożliwia on pełną kontrolę nad wyko-
nywaniem usług przez firmy odbierające odpady 
poprzez weryfikację ilości i sposobu zbierania 
odpadów przez mieszkańców. Funkcjonowanie 
systemu monitoringu i identyfikacji zapewniają 
elektroniczne chipy zainstalowane na pojemni-
kach, a także kody kreskowe naklejane na worki.

 Firmy wyłonione w przetargu zobowiązane 
są dostarczyć właścicielom nieruchomości ozna-
kowane pojemniki oraz worki wraz z zestawem 
naklejek z KODAMI KRESKOWYMI. Każdy właści-
ciel nieruchomości zobowiązany jest je naklejać 
w wyznaczonym na worku miejscu. 

UWAGA: Odbierane będą tylko worki posiadające 
naklejki.

 Kody kreskowe zawierają informacje doty-
czące firmy odbierającej odpady, rodzaju odpa-
dów oraz numer seryjny identyfikujący ilość od-
biorów z danej nieruchomości.

 Podczas odbioru pracownik firmy skanuje kod 
przekazując do ZM GOAP dane o terminie odbio-
ru, rodzaju i ilości odebranych worków z danej 
nieruchomości. Zapobiegnie to podrzucaniu lub 
niekontrolowanemu przemieszczaniu się odpa-
dów i umożliwi sprawdzenie czy odbiór odpadów 
odbywa się zgodnie z harmonogramem oraz czy 
w workach znajdują się właściwe frakcje odpa-
dów.
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Stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych - zależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Liczba osób
w gospodarstwie

domowym
Degresywność Stawka od osoby Kwota do zapłaty

1 100% 12,00 zł 12,00 zł

2 100% 12,00 zł 24,00 zł

3 100% 12,00 zł 36,00 zł

4 95% 11,40 zł 45,60 zł

5 90% 10,80 zł 54,00 zł

6 85% 10,20 zł 61,20 zł

7 80% 9,60 zł 67,20 zł

8 75% 9,00 zł 72,00 zł

9 70% 8,40 zł 75,60 zł

10 65% 7,80 zł 78,00 zł

11 60% 7,20 zł 79,20 zł

12 55% 6,60 zł 79,20 zł

13 i więcej 50% 6,00 zł 78,00 zł

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:
 utrzymania czystości i porządku na terenie swojej posesji,
 złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 terminowego uiszczania zadeklarowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 zapewnienia miejsca przeznaczonego na pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych zmiesza-
nych oraz pojemniki lub worki na selektywną zbiórkę odpadów, zwanego MGO (miejsce gromadze-
nia odpadów).

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJE I OPŁATY

 Deklarację o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi składa się poprzez 
wypełnienie i podpisanie formularza deklaracji 
dostępnego w siedzibie ZM GOAP, delegaturach 
i urzędach gmin oraz na stronie internetowej 
www.goap.org.pl.

 Przy każdej zmianie liczby mieszkańców za-
mieszkujących daną nieruchomość należy złożyć 
korektę deklaracji.

 Deklarację należy złożyć w Biurze Obsługi 
Klienta  ZM GOAP  przy ul. św. Michała 43 w Po-
znaniu lub wysłać pocztą na adres Biura Związku, 
lub złożyć w delegaturza Związku znajdującej się 
na terenie gminy lub miasta.

 Sposób naliczania opłat i stawki są odmien-
ne dla nieruchomości zamieszkałych i nieza-
mieszkałych.

 W nieruchomościach zamieszkałych opłata 
naliczana jest od liczby osób, zamieszkujących 
daną nieruchomość. Jeśli na terenie nieruchomo-
ści prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych stawka opłaty od osoby wynosi 12 
zł miesięcznie. Przy braku selektywnej zbiórki 
stawka opłaty od osoby wynosi 20 zł miesięcznie.
 
W gospodarstwach domowych, w których prowa-
dzona jest selektywna zbiórka odpadów komu-
nalnych stosuje się stawkę degresywną (maleją-
cą). To znaczy, że w gospodarstwach domowych 
liczących cztery i więcej osób obniża się ona o 5% 
dla każdej kolejnej osoby.
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TERMINY PŁATNOŚĆI

 Opłata za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi winna być wnoszona co dwa miesiące na 
indywidualny numer rachunku bankowego prze-
kazany właścicielowi nieruchomości, zgodnie 
z ustalonym harmonogramem płatności. Dokonu-
jąc wpłaty należy podać informację za jaki okres 
regulowana jest należność.

 Opłatę należy wnosić do 15-tego dnia każde-
go parzystego miesiąca (luty, kwiecień, czerwiec, 
sierpień, październik i grudzień). Jeśli data ta 
wypada w święto lub dzień wolny od pracy ter-
min zostaje przesunięty na pierwszy dzień robo-
czy następujący po nim. 

W roku 2015 terminy płatności przypadają:
16 lutego – za styczeń i luty
15 kwietnia – za marzec i kwiecień
15 czerwca – za maj i czerwiec
17 sierpnia – za lipiec i sierpień
15 października – za wrzesień i październik
15 grudnia – za listopad i grudzień.  

Zachęcamy do korzystania z Indywidualnego 
Profilu Klienta - IPK, który udostępnia dane 
o płatnościach.

Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych
stanowią iloczyn wielkości zadeklarowanego pojemnika i częstotliwości jego opróżniania nie mniej niż dwa razy w miesiącu.

Pojemność (typ) Wysokość stawki, gdy odpady
zbierane są selektywnie

Wysokość stawki, gdy odpady
zbierane są nieselektywnie

0,11 m3, 0,12 m3 (pojemnik) 21,00 złotych 26,00 złotych

0,24 m3 (pojemnik) 31,00 złotych 39,00 złotych

0,36 m3 (pojemnik) 41,00 złotych 51,00 złotych

1,1 m3 (pojemnik) 95,00 złotych 119,00 złotych

2,5 m3 (pojemnik) 191,00 złotych 239,00 złotych

5,0 m3 (pojemnik) 356,00 złotych 445,00 złotych

4,0 m3 (kontener) 286,00 złotych 357,00 złotych

5,0 m3 (kontener) 356,00 złotych 445,00 złotych

6,0 m3 (kontener) 445,00 złotych 556,00 złotych

7,0 m3 (kontener) 525,00 złotych 656,00 złotych

8,0 m3 (kontener) 604,00 złotych 755,00 złotych

10,0 m3 (kontener) 763,00 złotych 954,00 złotych

0,3 m3 (pojemnik podziemny) 79,00 złotych 99,00 złotych

0,8 m3 (pojemnik podziemny) 94,00 złotych 117,00 złotych

1,3 m3 (pojemnik podziemny) 129,00 złotych 161,00 złotych

3,0 m3 (pojemnik podziemny) 283,00 złotych 354,00 złotych

5,0 m3 (pojemnik podziemny) 489,00 złotych 611,00 złotych
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W Polsce rocznie powstaje ponad 10 mln ton odpadów komunalnych.
Od nas zależy w jakim tempie będzie ich przybywać i jak będziemy sobie z nimi radzić.

Jeśli wytworzymy ich mniej, problem z ich zagospodarowaniem będzie także mniejszy.
Uświadamia to poniższy wykres przedstawiający hierarchię postępowania z odpadami:

01

02

03

04

05

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW

PRZYGOTOWANIE DO PONOWNEGO UŻYCIA

RECYKLING

INNE
PROCESY
ODZYSKU

UNIESZ-
KODLI-
WIANIE

MASZ WPŁYW NA ŚRODOWISKO! 

Możemy ograniczać ilość powstających odpadów poprzez właściwe postępowanie
– od przemyślanych zakupów po rozsądne użytkowanie rzeczy i urządzeń.

Warto: 

 przekazywać zbędne rzeczy potrzebującym 

 korzystać z toreb wielokrotnego użytku

 kupować tyle,  ile naprawdę jest potrzebne 

 pożyczać sobie nawzajem książki, gazety i czasopisma 

 drukować dwustronnie 

 wybierać produkty  bez zbędnego opakowania

 kupować produkty w opakowaniach zwrotnych 

 rezygnować z artykułów jednorazowego użytku, np. naczyń.

 korzystać z rzeczy używanych

 naprawiać, jeśli to możliwe, sprzęty i urządzenia 

 kompostować odpady zielone.
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CO TO SĄ ODPADY KOMUNALNE?

Są to wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych z wyłączeniem pojazdów wycofa-
nych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powsta-
jących w gospodarstwach domowych.

Warto segregować odpady, ponieważ:

 stanowią źródło surowców do ponownego wykorzystania,

 chronimy środowisko przed dalszą dewastacją,

 chronimy surowce naturalne ograniczając ich wydobycie,

 ograniczamy ilość odpadów trafiających do składowania.

Czy wiesz, że... 

 Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się 
w ziemi po 500 latach, puszka po 200 latach, guma 
do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów

 po 2 latach.

 Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować 
około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe 
zapotrzebowanie ponad 2500 ludzi.

 Metan, który się uwalnia ze składowiska odpadów 
jest 27 razy bardziej agresywny od dwutlenku 
węgla, co ma wpływ na nasz klimat.

 Jeden litr zużytego oleju silnikowego wylany do 
rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić

 1 milion litrów wody.

 Około 2 mln ptaków i ssaków wodnych ginie 
na świecie na skutek połknięcia plastikowych 
odpadów wrzucanych do mórz i oceanów.

DLACZEGO I JAK SEGREGUJEMY
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Wydzielamy ze strumienia odpadów komunalnych:

 tworzywa sztuczne, do których zaliczamy plastik, opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po 
mleku, sokach) i drobne metale, 

 papier i tekturę,

 szkło białe i kolorowe,

 odpady zielone.

 Mieszkańcy ZM GOAP odpady zbierane selektywnie gromadzią w przypadku zabudowy jednoro-
dzinnej w przeźroczystych workach z nazwą zbieranej frakcji odpadów, natomiast w zabudowie wielo-
rodzinnej w specjalnych pojemnikach oznaczonych kolorem identyfikującym daną frakcję odpadów.
 
 Segregowanie to nie tylko rozdzielanie odpadów do pojemników na papier, szkło i plastik, ale 
również korzystanie z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK-ów oraz 
specjalistycznych pojemników na baterie i leki, a także kompostowanie odpadów zielonych.

MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

 w zabudowie jednorodzinnej powinien odbywać się nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie – z wyłącze-
niem odpadów zielonych;

 w zabudowie wielorodzinnej: śródmiejskiej i na terenie osiedli mieszkaniowych – jeden raz 
w tygodniu, z wyłączeniem odpadów szklanych, które odbierane są raz na 4 tygodnie.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
Minimalna częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych: 1 raz na 4 tygodnie (lub według potrzeb).

ZASADY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
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Czy wiesz, że... 

 Na zrobienie jednej bluzy polarowej wystarczy 
zaledwie 35 butelek PET, z jednej tony takich 
butelek może powstać nawet 1000 polarów.

 Ponad 55 tysięcy nowych toreb na zakupy powstanie 
z jednej tony folii.

 Recykling 1 aluminiowej puszki może wytworzyć 
energię do zasilania telewizora przez 3 godziny.

 Energia odzyskana z jednej torby plastikowej 
to 10 minut świecenia 60-watowej żarówki.

Pojemniki, kontenery oznakowane w kolorze żółtym (worki przeźroczyste w kolorze żół-
tym). Do pojemników przeznaczonych na tworzywa sztuczne wrzucamy m.in. opakowania 
z tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowania wielomateriałowe. Pamiętajmy, że wyrzu-
cane opakowania muszą być puste jednakże nie należy ich myć. Dla zmniejszenia objętości 
odpadów warto zgniatać wyrzucane opakowania zwłaszcza butelki PET oraz kartoniki po 
napojach. 

 Należy wrzucać:
  • zgniecione i puste butelki po napojach i po chemii gospodarczej,
   • plastikowe nakrętki, kapsle,
  • worki, reklamówki,
   • koszyczki po owocach,
   • aluminiowe puszki po napojach i konserwach, metale, opakowania z metalu, 
   • kartoniki po mleku i napojach.

 NIE należy wrzucać:
   • butelek i pojemników z zawartością,
   • plastikowych zabawek,
   • opakowań po lekach i wyrobach garmażeryjnych, 
   • opakowań po olejach spożywczych i silnikowych, 
   • części samochodowych, 
   • mebli i ich części, 
   • jednorazowych naczyń, 
   • sprzętu AGD.

Mając wątpliwości, co do rodzaju tworzywa z jakiego jest wykonane opakowanie warto zwrócić uwagę 
czy na opakowaniu znajduje się eko znak recyklingu (trzy strzałki budujące trójkąt). Często również 
w tym znaku lub obok znajduje się jeden z napisów: PET, PE-HD, PS, PP, PVC, FE, ALU co oznacza, że 
dane opakowanie podlega recyklingowi.

TWORZYWA SZTUCZNE
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Pojemniki, kontenery oznakowane w kolorze niebieskim (worki przeźroczyste w kolorze 
niebieskim). Do pojemników przeznaczonych na papier wrzucamy m.in. opakowania z pa-
pieru i tektury. Pamiętajmy, żeby w miarę możliwości makulatura była sucha.
 

 Należy wrzucać:
  • papier, książki,
   • gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi,
   • opakowania tekturowe,
   • kartony, tekturę falistą.

 NIE należy wrzucać:
   • papieru samokopiującego, kalki,
   • zatłuszczonego papieru po masłach lub margarynach,
   • papieru woskowego, 
   • tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianie, 
   • kartoników po mleku i napojach, 
   • pieluch jednorazowych i podpasek, 
   • ubrań.

Czy wiesz, że... 

 Każda odzyskana tona papieru oszczędza 
17 drzew.

 Ze 100 ton zebranej makulatury powstanie 90 ton 
papieru.

 Każde 100 kg papieru to średniej wielkości dwa 
drzewa, przy czym należy wiedzieć, 
że jedno drzewo produkuje w ciągu roku tlen 
wystarczający dla 10 osób.

PAPIER
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SZKŁO BIAŁE (pojemniki, kontenery oznakowane kolorem białym) SZKŁO KOLOROWE: Pojemniki, kon-
tenery oznakowane kolorem zielonym (worki przeźroczyste w kolorze zielonym).

Na terenie Związku odpady szklane zbierane są z podziałem na frakcję szkła białego i szkła koloro-
wego. Jednakże w wielu sytuacjach, gdy na terenie nieruchomości nie ma możliwości podstawienia 
oddzielnych pojemników szkło białe i kolorowe gromadzone jest razem. Taka sama zasada obowiązuje 
w zabudowie jednorodzinnej, gdzie mieszkaniec otrzymuje jeden zielony, przeźroczysty worek na 
szkło. Pamiętajmy, że odpadów szklanych nie należy przed wyrzuceniem tłuc ani myć. Z butelek nie 
trzeba usuwać papierowych naklejek.
 

 Należy wrzucać:
  • butelki szklane po napojach,
   • słoiki szklane bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek.

 NIE należy wrzucać:
   • szkła okiennego, zbrojonego, żaroodpornego, 
   • fajansu, 
   • porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu, 
   • luster, kineskopów, 
   • szyb samochodowych, 
   • świetlówek, żarówek, 
   • opakowań po lekach, 
   • termometrów.

Czy wiesz, że... 

 Jedna tona szkła to około 3300 sztuk nowych, 
półlitrowych butelek.

 Szkło nie ulega rozkładowi i może być 
wykorzystywane nieograniczoną ilość razy.

 Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko 
jeden słoik to na wysypisko w całej Polsce trafi 
rocznie 10 000 ton szkła.

 Ponowne wykorzystanie jednej butelki to 
oszczędność 1100 Wat energii potrzebnej do 
wytworzenia nowej, tyle energii wystarczy by 
przez 5,5 godz. oglądać telewizję lub 22 godz. 
pracować przy komputerze. 

SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE
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Pojemniki, kontenery oznakowane kolorem brązowym (worki przeźroczyste w kolorze słomko-
wym lub bezbarwne).

Odpady zielone na terenie nieruchomości również należy gromadzić selektywnie. Do odpadów zie-
lonych zaliczamy m.in. odpady powstające w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych na 
nieruchomości. Odpady zielone odbierane są w ramach opłaty bezpośrednio z terenu nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie wegetacyjnym tj. od kwietnia do listopada. Odpady zielo-
ne w zabudowie jednorodzinnej należy gromadzić w przeźroczystych workach natomiast w zabudowie 
wielorodzinnej w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych na te odpady. 

Minimalna częstotliwość odbioru odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszka-
łych, w okresie wegetacyjnym – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

 Należy wrzucać:
  • rozdrobnione gałęzie i krzewy,
  • liście, kwiaty i skoszoną trawę,
  • trociny i korę drzew.

 NIE należy wrzucać:
   • resztek kuchennych,
   • nierozdrobnionych gałęzi i krzewów,
   • korzeni i owoców.

Jak postępować z odpadami zielonymi powstającymi 
na terenie nieruchomości:
  • zagospodarowywać w przydomowym
  kompostowniku
  • gromadzić w workach lub pojemnikach na 
  terenie nieruchomości

CAŁY ROK ODPADY ZIELONE MIESZKAŃCY 
BEZPŁATNIE MOGĄ DOSTARCZYĆ DO STACJO-
NARNYCH PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH. 

NIE WOLNO MIESZAĆ ODPADÓW ZIELONYCH 
Z ODPADAMI ZMIESZANYMI.

ODPADY ZIELONE
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Odpady, których nie można zaklasyfikować do żadnej z frakcji zbieranej selektywnie, 
a które nie stanowią odpadów niebezpiecznych, określamy jako zmieszane i gromadzimy 
je w pojemnikach oznaczonych kolorem czarnym. 
 

 W szczególności wrzucamy do nich:
  • zużyte środki higieny osobistej,
  • odpady kuchenne,
  • odchody zwierząt,
  • niedopałki papierosów,
  • zabrudzony papier i folię,
  • szkło stołowe (szklanki, talerze itd.),
  • gumę, worki od odkurzacza,
  • wystudzony popiół, itd. 

Spalanie odpadów komunalnych w piecach domowych stwarza bardzo duże zagrożenie dla śro-
dowiska, a tym samym dla zdrowia i życia ludzi. Podczas spalania odpadów wydziela się wiele 
substancji w tym rakotwórcze dioksyny i furany.

MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
- z obszaru zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – jeden raz na dwa tygodnie,
- z obszaru zabudowy wielorodzinnej – jeden raz na dwa tygodnie,
- z obszaru zabudowy śródmiejskiej – w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz 

w tygodniu w przypadku miasta Poznania.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
- z obszaru nieruchomości niezamieszkałych – przynajmniej jeden raz na dwa tygodnie z wyłączeniem:
 targowisk – nie rzadziej niż raz na tydzień,
- w przypadku nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa 

w branży spożywczej – nie rzadziej niż raz na tydzień,
- w przypadku ogródków działkowych w okresie od listopada do kwietnia dopuszcza się odbiór odpa-

dów z częstotliwością raz na miesiąc (działki niezamieszkałe).

Czy wiesz, że... 

 Obliczono, że w Polsce marnuje się ok. 9 mln ton 
jedzenia rocznie. Pomyśl o tym podczas zakupów.

 Każdego roku ponad 16 mln zł przeznaczamy 
na sprzątanie śmieci z lasów.

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
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W gospodarstwach domowych oraz na terenie nieruchomości niezamieszkałych powstaje wiele rodza-
jów odpadów, których nie należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane, 
a które nie mogą być gromadzone w pojemnikach, workach przeznaczonych na odpady zbierane se-
lektywnie. ZM GOAP wypracował system zbiórki tzw. odpadów problemowych, którego podstawą są 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK.
Do PSZOK-ów mieszkańcy mogą przynosić bezpłatnie wymienione poniżej rodzaje odpadów problemo-
wych, natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą oddawać te odpady za dodatkową 
opłatą.

ODPADY PROBLEMOWE

 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany,
 • odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
 • opakowania z drewna,
 • zużyte opony,
 • odzież, tekstylia,
 • oleje i tłuszcze jadalne,
 • odpady zielone.
 
 ODPADY NIEBEZPIECZNE

 • termometry rtęciowe, lampy fluorescencyjne 
 i inne odpady zawierające rtęć,

 • świetlówki i żarówki energooszczędne,
 • zużyty olej silnikowy i filtry olejowe,
 • stare farby i rozpuszczalniki,
 • farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice,
 • środki i odczynniki chemiczne (kwasy, alkalia),
 • bardzo toksyczne i toksyczne środki ochrony roślin,
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
 • przeterminowane leki.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. telewizory, odbiorniki radiowe, suszarki, telefony,  
 komputery, drobny sprzęt AGD),

 • zużyte baterie i akumulatory.

 ODPADY WIELKOGABARYTOWE

 • meble, meble tapicerowane,
 • wózki dziecięce, dywany itp.

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY
w tym makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne oraz odpady zielone.
 

 PSZOK-i NIE PRZYJMUJĄ:
   • materiałów zawierających azbest,
   • szyb samochodowych,
   • szkła zbrojonego i hartowanego,
   • części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory, itp.),
   • zanieczyszczonego styropianu budowlanego,
   • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji,
   • odpadów w opakowaniach cieknących.

ODPADY PROBLEMOWE
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Na terenie Związku funkcjonują trzy stałe Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

PSZOK „Dębiec”
Poznań, ul. 28 czerwca 1956r. nr 284
tel. 61 833 22 12
czynne pon.-pt. 8:00-17:00, sob. 8:00-16:00

PSZOK „Wrzesińska”
Poznań, ul. Wrzesińska 12
tel. 61 611 08 11
czynne pon.-pt. 8:00-17:00, sob. 8:00-16:00

PSZOK „Składowisko”
Suchy Las, ul. Meteorytowa 1
tel. 61 811 96 67
czynne pon.-pt. 7:00-20:00, sob. 7:00-14:00

Ponadto w gminach działają filie PSZOK. Uruchomione zostały mobilne PSZOKi, czyli gratowozy.

FILIE PSZOK
Miasto i Gmina Murowana Goślina: Składowisko Odpadów Komunalnych
Białęgi 15, 62-095 Murowana Goślina

Gmina Buk:
Baza Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk

Gmina Oborniki:
Baza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki

Gmina Pobiedziska:
Składowisko Odpadów Komunalnych
Borówko, 62-010 Pobiedziska

Gmina Swarzędz:
Składowisko Odpadów Komunalnych
ul. Świerkowa 17, 62-020 Rabowice 

Filie PSZOK otwarte są od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz w soboty 
w godzinach od 8:00 do 14:00.

Filie PSZOK przyjmują od mieszkańców wyłącznie:
• odpady wielkogabarytowe
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
obsługuje Zakład Zagospodarowania Odpadów
z siedzibą w Poznaniu.

PSZOK

Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.
Al. Marcinkowskiego 11, Poznań
tel. 61 853 08 13, email: sekretariat@odpady.poznan.pl
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Mobilne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmują od mieszkańców odpady proble-
mowe za wyjątkiem odpadów wielkogabarytowych, w tym opon z pojazdów do 3,5 tony oraz odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych. 

 Do MPSZOK można oddać:
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • zużyte baterie i akumulatory przenośne,
  • przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych 
  • odpady niebezpieczne, w tym chemikalia: farby, rozpuszczalniki, opakowania  

  po środkach ochrony roślin pochodzące z gospodarstw domowych.

 MPSZOK nie przyjmują:
   • materiałów zawierających azbest,
   • odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej
   odpady w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek   

  tego samego odpadu,
   • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
   • odpadów, których odebranie może naruszać przepisy,
   • odpadów w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych 

  w informacji o zbiórce,
   • jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż 

  z gospodarstwa domowego np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych 
  (kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki),

   • odpadów wielkogabarytowych, gruzu, opon, odpadów zielonych.

Harmonogramy odbioru odpadów przez MPSZOK-i dostępne są na stronie internetowej 
www.goap.org.pl.

MOBILNY PSZOK
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Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)
Wokół nas przybywa zużytego i zbędnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli „elektrośmie-
ci”, są to m.in.: pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewi-
zory, radia, odtwarzacze mp3, żelazka, wiertarki, telefony komórkowe i inne podobne sprzęty. Ważne 
jest by odpadów tych nie wyrzucać do zwykłego pojemnika, gdyż zawierają wiele szkodliwych i tok-
sycznych substancji takich jak: rtęć, freon, azbest, kadm czy chrom a tym samym są niebezpieczne 
dla naszego środowiska. Jednocześnie odpady te są cennym źródłem surowców.

 ZSEE należy oddawać do:
 • stacjonarnych i mobilnych PSZOK oraz ich filii 
  • wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
   i elektronicznego
  • punktów sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju,
   co zużyty w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu
  • punktów serwisowych – w przypadku gdy naprawa przyjętego sprzętu elektrycznego  

  lub elektronicznego jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel  
  sprzętu uzna, że jego naprawa jest dla niego nieopłacalna.

ZSEE odbierany jest w ramach opłaty bezpośrednio z terenu nieruchomości przez odbiorcę odpadów 
komunalnych zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Szczegóły takiej zbiórki znajdują się na 
stronie internetowej Związku www.goap.org.pl
Ponadto mieszkańcy Poznania mogą zamówić bezpłatny odbiór elektroodpadów z domu (sprzęty du-
żych rozmiarów) w ramach akcji „Moje Miasto bez elektrośmieci” realizowanej przez Organizację 
Odzysku ElektroEko. Szczegóły na stronie www.goap.org.pl

Zużyte bateriie i akumulatory
Należy oddawać do PSZOK lub specjalnych pojemnikow usytuowanych m.in. w urzędach i placówkach 
oświatowych.

Przeterminowane leki,
które ze względu na swój skład chemiczny, po terminie przydatności stanowią potencjalne 
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, a także dla środowiska naturalnego nie mogą trafiać do 
zwykłego pojemnika na odpady. Dzięki ich selektywnej zbiórce dbamy o to, by zostały one poddane 
termicznej utylizacji w instalacjach do unieszkodliwiania odpadów medycznych.
Mieszkańcy przeterminowane leki mogą oddawać do:
 • aptek, w których znajdują się specjalne pojemniki przeznaczone na tego typu odpady
 • stacjonarnych i mobilnych PSZOK oraz ich filii  

Czy wiesz, że... 

Jedna bateria z zegarka elektronicznego może skazić ok. 400 l wody. 

BEZ PROBLEMÓW - Z ODPADAMI PROBLEMOWYMI
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W gospodarstwach domowych mogą powstawać także odpady niebezpieczne. Różnią się one między 
sobą właściwościami, ciężarem, wielkością i szkodliwością dla środowiska. Znajdują się w nich metale 
ciężkie (kadm, rtęć, ołów, itp.) oraz groźne substancje chemiczne. Wiele z nich może również zagra-
żać zdrowiu, a nawet życiu ludzi i zwierząt. Odpady niebezpieczne mogą wykazywać też właściwości 
wybuchowe i łatwopalne.

Do odpadów tych zaliczamy między innymi: 
 • termometry rtęciowe
 • świetlówki i żarówki energooszczędne
 • zużyty olej silnikowy
 • filtry olejowe
 • stare farby i rozpuszczalniki
 • baterie i akumulatory
 • różnego typu środki i odczynniki chemiczne
 • przeterminowane leki

Odpady niebezpieczne, w tym chemikalia należy oddawać do stacjonarnych i mobilnych punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zamkniętych i oryginalnych opakowaniach. 

ODPADY NIEBEZPIECZNE
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Odpady wielkogabarytowe to przede wszystkim meble, opony oraz inne odpady objętościowe np. 
wózki dziecięce, dywany, materace itp. Wymagają one czynności demontażowych, które pozwolą na 
wydzielenie z nich części przydatnych do recyklingu, usunięcie elementów niebezpiecznych a także 
rozdrobnienie części przeznaczonej do unieszkodliwienia. 
Odpady wielkogabarytowe należy oddawać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych – PSZOK oraz ich Filii. 
Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez-
pośrednio z terenu nieruchomości przez odbiorcę odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym harmo-
nogramem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Związku www.goap.org.pl. 

Odpady budowlane i rozbiórkowe
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
Każdy mieszkaniec może bezpłatnie oddać niewielką ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych (tyl-
ko niezanieczyszczone frakcje np. gruz betonowy, ceglany, ceramika, czysty styropian budowlany) do 
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) działających na terenie ZM GOAP. 
W przypadku większej ilości należy zamówić kontener na odpady budowlane.

Usługę odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych świadczą odpłatnie podmioty uprawnione, wpisane 
do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez ZM GOAP i dostępnego na www.goap.org.pl.
Firma, z którą właściciel nieruchomości zamieszkałej podpisze umowę na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów budowlanych powinna podstawić specjalny kontener. Odpady powinny być niezwłocznie usu-
nięte po wypełnieniu kontenera lub po zakończeniu remontu.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 
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Uświadomieniu wspólnej odpowiedzialności za właściwe postępowanie z odpadami, ochronę środowi-
ska, za przyszłość naszych rzek oraz lasów sprzyja szeroka akcja informacyjno-edukacyjna prowadzo-
na przez Związek Międzygminny pod hasłem „Kocham, lubię, segreguję”.

Jesteśmy na gminnych festynach, w szkołach i klubach seniora. Organizujemy konkursy, prowadzimy 
Ekolekcje i Ekoakademię Seniora. Zachęcamy wszystkich do współpracy – szczegóły www.goap.org.
pl/edukacja. 

EDUKACJA I PROMOCJA
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Związek prowadzi systematyczne kontrole przestrzegania przez mieszkanców oraz firmy odbierające 
i zagospodarowujące odpady zasad  Regulaminu utrzymania czystości i porządku.

Dotyczą one przede wszystkim:
- właścicieli nieruchomości nie prowadzących działalności gospodarczej;
- właścicieli nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą;
- firm odbierających odpady komunalne wpisanych do rejestru działalności regulowanej -  

Sprawdzeniu podlega m.in. złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi przez właściciela nieruchomości oraz jej zgodność ze stanem faktycznym, stan czystości 
na nieruchomości, postępowanie z odpadami zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie utrzyma-
nia czystości i porządku oraz pozostałymi aktami prawa miejscowego. 

W zależności od rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości:
 brak deklaracji - rozpoczyna się procedura wezwania właściciela do jej złożenia a następnie 

określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 na nieruchomości odpady są zbierane niezgodnie z deklaracją - istnieje podstawa do wszczęcia 

postępowania w zakresie określenia wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
według przyjętej uchwały określającej wysokości stawek opłat (gdy właściciel zadeklarował se-
lektywną zbiórkę odpadów),

 właściciel nieruchomości nie przestrzega zasad regulaminu utrzymania czystości porządku 
- sprawa przekazywana jest do Straży Miejskiej lub Gminnej, które mogą właścicielowi nierucho-
mości wymierzyć mandat karny. 

Warto podkreślić, że celem działań kontrolnych nie jest karanie, ale przede wszystkim prewencja 
oraz pouczenie i pomoc mieszkańcom, szczególnie właścicielom nieruchomości, w zrozumieniu zasad 
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

KONTROLE
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• Biuro Związku - jednostka organizacyjna Związku Międzygminnego, działającą pod ad-
resem: ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań;

• gospodarowanie odpadami – to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącz-
nie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie 
z miejscami unieszkodliwiania odpadów;

• Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to ro-
zumieć pojazd przystosowany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

• nieruchomość niezamieszkała - to nieruchomość, na której nie zamieszkują miesz-
kańcy a powstają odpady, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne 
do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (np. budynki użyteczności 
publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieśl-
nicze, usługowe i produkcyjne, hotele, szpitale, akademiki, internaty, ogródki działko-
we, targowiska, cmentarze itp.);

• nieruchomość zamieszkała - to nieruchomość, na której stale lub czasowo zamieszku-
ją mieszkańcy;

• Odbiorca odpadów komunalnych - podmiot, z którym Związek Międzygminny zawarł 
umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Odbiorca 
odpadów komunalnych odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w ra-
mach zadeklarowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

• odpady budowlane i rozbiórkowe - odpady pochodzące z remontów, budów i rozbió-
rek z terenu nieruchomości zamieszkałych lub niezamieszkałych, na które nie trzeba 
uzyskać pozwolenia na budowę lub których nie trzeba zgłaszać organom administracji 
budowlano-architektonicznej;

• odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebez-
piecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój cha-
rakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

• odpady niebezpieczne – to odpady wykazujące właściwości niebezpieczne, które po-
traktowane w nieodpowiedni sposób mogą zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt, a także 
niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne (np. świetlówki, termometry rtęciowe, 
azbest, przeterminowane leki);

DEFINICJE I AKTY PRAWNE  
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Akty prawne

Prawo krajowe
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U.2012. poz. 391 ze zm.). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2013.21 
ze zm.)

Prawo miejscowe
Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komu-
nalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Uchwała nr VI/30/2013 Zgromadzenia Związku Mię-
dzygminnego GOAP z dnia 12 marca 2013 roku).

Uchwały Zgromadzenia ZM GOAP w zakresie gospodarki komunalnej.

• odpady wielkogabarytowe - odpady komunalne, które ze względu na swój rozmiar lub 
wagę nie mogą być umieszczane w pojemnikach przeznaczonych do zbierania zmiesza-
nych odpadów komunalnych np.: meble, wózki dziecięce itp.;

• odpady zielone – rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin 
pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także 
z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów;

• odzysk – ponowne wykorzystanie odpadów w całości lub w części, odzysk z odpadów 
substancji, materiałów lub energii;

• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opłata wnoszona do Związku 
przez właścicieli nieruchomości. Opłata jest obowiązkowa dla wszystkich właścicieli 
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy lub powstają odpady komunalne;

• Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - należy przez to ro-
zumieć stacjonarny punkt gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób 
selektywny;

• recykling – to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produk-
ty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach;

• selektywne zbieranie – zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu 
ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące 
się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami;
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Prace nagrodzone w konkursie plastycznym „TRASH BACK INTO ART”,
czyli „Od śmieci do sztuki”, zorganizowanym przez Związek Międzygminny.

 KTO ŚMIECI SEGREGUJE NA SZACUNEK ZASŁUGUJE!

 ŚMIECI NIE SEGREGUJESZ KRÓCEJ ŻYJESZ!

 BY W PRZYSZŁOŚCI ROSŁY KWIATKI - TO SEGREGUJ SWE ODPADKI!

 CHCESZ RODZINKĘ ZDROWĄ MIEĆ TO SEGREGUJ ŚMIECI TEŻ!

 CZY TO PAPIER, CZY TO SZKŁO - ODPOWIEDNIO WYRZUĆ GO!

 PLASTIK, PAPIER TO CZY SZKŁO ... SEGREGACJA, TO JEST TO!

 CHCESZ MIEĆ ZDROWE DZIECI - SEGREGUJ ŚMIECI!

 PRAWDZIWI FACECI SEGREGUJĄ ŚMIECI.

Propozycje haseł promujących selektywną zbiórkę odpadów
nadesłane na konkurs ZM GOAP „Hasł wygasło? wymyśl nowe”

EKOZABAWY 



Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej
ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
sekretariat 61 646 74 00; e-mail: zm@goap.org.pl; www.goap.org.pl
Biuro Obslugi Klienta czynne w pn od 9:00 do 17:00, od wt-pt od 7:30 do 15:30
infolinia 61 624 22 22

Delegatury ZM GOAP
Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku, ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk, tel. 61 835 94 88
Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, tel. 506 422 942
Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-050 Kleszczewo, tel. 61 222 90 58
Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, tel. 61 817 88 01
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, tel. 61 892 36 02
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki, tel. 506 423 062
Zakład Komunalny w Pobiedziskach, ul. Powstańców Wielkopolskich 28, 62-010 Pobiedziska, tel. 506 423 078
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek1, 62-020 Swarzędz, tel. 61 651 23 01

Publikacja powstała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
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