
 ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NA TERENIE GMINY POWIDZ 
 

PAPIER (worek)   
Wrzucamy: 

- opakowania z papieru i tektury, 

- gazety, czasopisma, 

- zeszyty, 

- papier biurowy, 

- torby papierowe, 

- książki w miękkich okładkach 

Nie wrzucamy: 

- kartony po mleku i napojach, 

- odpady higieniczne np. zużyte chusteczki 

- papier lakierowany i powlekany folią, 

- zanieczyszczony papier, 

PLASTIK I METAL (worek)  
Wrzucamy: 

- plastikowe opakowania po żywności, 

- plastikowe reklamówki i torebki, 

- plastikowe butelki po napojach, nakrętki, 

- opakowania z tworzyw sztucznych, 

- kartony po mleku, 

- puszki po konserwach i napojach, 

- opakowania z metali, 

- zakrętki po słoikach, 

- kapsle,  

- drobny złom 

Nie wrzucamy: 

- sprzętów AGD i RTV, 

- opakowań po lekach, 

- styropianu, 

- baterii i akumulatorów, 

- puszek po farbach i aerozolach, 

- zabawek innych niż plastikowe 

SZKŁO (worek)    
Wrzucamy: 

- słoiki bez zakrętek, 

- butelki po napojach i żywności, 

- szklane opakowania po kosmetykach, 

- butelki po napojach alkoholowych, 

- opakowania szklane po art. spożywczych 

Nie wrzucamy: 

- ceramiki i porcelany 

- szkło okularowe i żaroodporne, 

- znicze z zawartością wosku, 

- lustra i szyby, 

- żarówki, świetlówki, lampy 

- szkła gospodarczego (misek i talerzy itp.) 

 

 

 

 

 

BIOODPADY (worek)   
Wrzucamy: 

- obierki owoców i warzyw,   

- resztki ugotowanych warzyw,   

- skorupki jaj,    

- resztki produktów mlecznych,   

- resztki jedzenia natury roślinnej,   

- fusy po kawie i herbacie,   

- zwiędnięte kwiaty,    

- trawę, chwasty, liście i gałązki,   

- wióry z drewna  

Nie wrzucamy:    

- zepsutej żywności,   

- resztek jedzenia w płynie np. zupy,   

- surowego mięsa, kości i padliny,  

- drewna,     

- piasku,    

- środków ochrony roślin,  

POPIÓŁ (pojemnik)   

Wrzucamy: 

- popiół i żużel z palenisk, 

- odpady z popielniczek, 

- worek z odkurzacza, 

- żużel i popiół z grilla, 

- potłuczone szkło, ceramika 

ODPADY ZMIESZANE (worek/ 

docelowo pojemnik)   
Wrzucamy: 

- zatłuszczony papier, 

- zabrudzone folie, 

- zużyte ręczniki i papierowe chusteczki, 

- mokre opakowania np. po wędlinie, 

- art. higieniczne (np. pieluchy), 

- szkło stołowe, ceramika, porcelana, kryształy, 

- lustra, 

- mięso, ości, kości, 

- zużyte ścierki, gąbki, 

- tekstylia, 

- styropianowe opakowania 

Ważne! Worki czerwone przeznaczone na 

zbiórkę odpadów zmieszanych docelowo 

zostaną zamienione na kolor CZARNY. Jednak 

odpady zmieszane finalnie powinny być 

umieszczane w POJEMNIKACH. 

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

Od stycznia 2020r. segregacja odpadów komunalnych 

jest obowiązkowa dla wszystkich, co wiąże się                           

z obowiązkiem zmiany deklaracji dla tych, którzy 

dotychczas zadeklarowali niesegregowanie odpadów. 

Dla właścicieli nieruchomości nie wypełniających 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych                           

w sposób selektywny, każdorazowo wszczynane 

będzie postępowanie administracyjne i zostanie 

ustalona stawka opłaty podwyższonej w kwocie 

czterokrotnej wysokości stawki opłaty podstawowej. 

Dla osób uiszczających opłatę z tytułu 

gospodarowania odpadami komunalnymi istnieje 

możliwość przekazania do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Ługi 

następujących odpadów: 

- papier; 

- plastik i metal; 

- szkło; 

- popiół i żużel z palenisk domowych; 

- bioodpady; 

- przeterminowane leki i chemikalia; 

- odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w 

formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziom 

substancji we krwi (igły i strzykawki); 

- zużyte baterie i akumulatory; 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

- odpady wielkogabarytowe; 

- zużyte opony; 

- odpady budowlane i rozbiórkowe, za wyjątkiem: 

papy, eternitu, onduliny  (w ilości do 1t rocznie od 

gospodarstwa domowego). 

O chęci oddania ww. odpadów do PSZOK-u należy 

zawiadomić osobiście bądź telefonicznie Urząd Gminy 

Powidz (tel. 63 2776 272 wew. 23). 

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywać się 

będzie dwa razy w roku w terminach podanych do 

publicznej wiadomości.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Powidz można uzyskać także pod numerem 
tel. (63) 2776 272 wew. 23, wysyłając e-mail na adres 
ochrona.srodowiska@powidz.pl lub na stronie 
Internetowej www.powidz.pl. 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 
29 listopada wspólnie Gmina Powidz oraz Gmina 

Ostrowite powołała do życia Spółdzielnie Socjalną 

„Razem dla Środowiska”, która prowadzi działalność z 

zakresu odbioru odpadów komunalnych.  

Pragniemy poinformować, że organizujemy dla 

mieszkańców gminy Powidz grupowy zakup 

pojemników na odpady. 

CENNIK POJEMNIKÓW 

  Cenna Brutto* 

Nowy 120 litrów 105,00 

Używany 120 litrów 80,00 

Nowy 240 litrów 140,00 

Używany 240 litrów 90,00 

*W cenie doliczone jest dostawa pojemników 

bezpośrednio pod wskazany adres. 

Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku 

zamówienia przez mieszkańców minimum 100 

pojemników. 

Jeżeli są Państwa zainteresowani nabyciem 

pojemników proszę o zgłaszanie zapotrzebowania w 

następujący sposób: 

 bezpośrednio w biurze spółdzielni ul 

Zachodnia 8A, 62-402 Ostrowite 

 telefonicznie 537 247 252 

 mailowo: biuro@dlasrodowiska.com 

Z poważaniem 

Artur Filipiak 

Prezes Zarządu 

 

 
 
 
 
Spółdzielnia Socjalna  „Razem dla Środowiska” 
ul. Lipowa 2 
62-402 Ostrowite  
Biuro 
Zachodnia 8A 
62-402 Ostrowite 
Tel. 537 247 252 
biuro@dlasrodowiska.com 


