
SEGREGUJĘ TO
PROSTE! 

SZKŁO

PLASTIK 
I METALE 

PAPIER I OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE

ODPADY BUDOWLANE

Wywozimy we własnym zakresie do 
PSZOK Eko Dolina w Łężycach.

O tym warto pamiętać:
paląc liście, gałęzie czy skoszoną trawę 
uwalniasz do atmosfery szkodliwe 
substancje, rakotwórcze węglowodory 
aromatyczne, szkodząc w ten sposób 
nie tylko sobie, lecz wszystkim miesz-
kańcom Gdyni.

W przypadku zużytych opon obowiązuje 
limit odbioru w ilości 4 szt. na gospodar-
stwo domowe w roku kalendarzowym. 

ODPADY ZIELONE

Skoszona trawa i liście 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
 • stare meble
 • zużyte opony
 • stolarka budowlana (okna, drzwi – 

pojedyncze sztuki)
 • deski do prasowania 
 • inne wielkogabarytowe przedmioty 

Tego nie wrzucamy:
•  zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego → odpady niebezpieczne
•  odpadów budowlanych

POPIÓŁ 
•  popiół z domowych palenisk 

ODPADY NIEBIEZPIECZNE
ORAZ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY

WIĘCEJ NA WWW.KZG.PL

O tym warto pamiętać:
•  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest 

w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego 
samego rodzaju co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż 
ilość kupowanego nowego sprzętu

•  przy odbiorze dużego sprzętu z domu możliwe jest oddanie 
również małego sprzętu elektronicznego

•  przeterminowane leki można wrzucać do pojemników 
znajdujących się w aptekach

Odbiór według harmonogramu 
w okresie od 1 października
do 15 maja. 

Odbiór według harmonogramu 
w okresie marzec-listopad.

Wyrzucamy do brązowych 
worków, pojemników lub do 
kompostownika. 

Wrzucamy do metalowego 
pojemnika.

Drzewka świąteczne

Odbiór według harmonogramu 
w okresie styczeń-luty.

Wystawiamy w miejscach 
przeznaczonych do gromadzenia 
odpadów, z których odbierane 
są przez firmę wywozową.

Gałęzie i inne zdrewniałe
części roślin 

Wywozimy we własnym zakresie 
do PSZOK Eko Dolina w Łężycach. 

W zabudowie wielorodzinnej są 
odbierane na bieżąco spod wiat 
śmietnikowych. 

W zabudowie do 4 lokali mieszkalnych 
w soboty, na zgłoszenie.

Możesz również we własnym zakresie 
wywieźć odpady wielkogabarytowe 
do PSZOK Eko Dolina w Łężycach.

 • odpady betonu oraz gruz betonowy            
z rozbiórek i remontów

 • gruz ceglany
 • odpady innych materiałów ceramicz-

nych i elementów wyposażenia
 • zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposaże-
nia nie zawierające substancji 
niebezpiecznych

 • usunięte tynki, tapety, okleiny itp
 • odpadowa papa
 • materiały izolacyjne nie zawierające 

azbestu i innych substancji niebez-
piecznych

• zmieszane odpady z budowy, remon-
tów  i demontażu nie zawierające PCB  
i innych substancji niebezpiecznych

 • zużyte baterie i akumulatory
 • świetlówki, żarówki energooszczędne, artykuły zawierające 

rtęć (termometry)
 • farby, lakiery, kleje, żywice, środki do konserwacji i ochrony 

drewna
 • rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania 

plam
 • środki ochrony roślin i owadobójcze
 • tonery z drukarek i kserokopiarek
 • sprzęt RTV i AGD: odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, 

wagi, zegarki, komputery, monitory, telewizory, lodówki.

W przypadku odpadów budowlanych       
i rozbiórkowych obowiązuje limit 
odbioru w ilości do 200 kg na jedno 
gospodarstwo domowe w roku 
kalendarzowym. 

Kompletny duży sprzęt RTV i AGD o wadze 
powyżej 20 kg odbierany jest bezpośrednio 
z domów po zgłoszeniu telefonicznym pod nr 
tel. 58 624 66 11

Odbiór odpadu poza sezonem 
grzewczym na zgłoszenie, nie częściej 
niż raz w miesiącu.

Innych odpadów niebezpiecznych pozbędziesz 
się oddając je w Punktach Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych (PZON).

Oraz podczas Objazdowych Zbiórek Odpadów 
Niebezpiecznych (OZON).



Gdzie to oddać lub zgłosić? 

O tym warto pamiętać:
•  opakowania muszą być puste
•  opakowania nie muszą być czyste
•  pozostałości taśmy samoprzylepnej 

oraz zszywek nie trzeba usuwać

O tym warto pamiętać:
•  opakowania muszą być puste
•  opakowania nie muszą być czyste
•  do jednego pojemnika wrzucamy 

szkło bezbarwne i kolorowe
•  papierowe etykiety mogą zostać na 

słoikach i butelkachO tym warto pamiętać:
•  opakowania muszą być puste
•  opakowania nie muszą być czyste
•  usunąć należy tylko etykiety termo-

kurczliwe, papierowe etykiety można 
zostawić 

•  nakrętki lekko odkręcić - nie trzeba 
usuwać

Odbiór według
harmonogramu.

PLASTIK I METAL
•  wszystkie worki foliowe, folia 

opakowaniowa
•  puste butelki po napojach i chemii 

gospodarczej, nakrętki
•  puste opakowania po żywności
•  doniczki plastikowe, wiaderka
•  puste opakowania po farbach 

i olejach silnikowych 
•  styropian opakowaniowy
•  zakrętki od słoików i butelek, puszki 

aluminiowe i metalowe (również puste 
puszki po farbach), folia aluminiowa 
(opakowania po chipsach, kawie, 
wieczka po jogurtach i serkach)

Tego nie wrzucamy:
•  siatki biodegradowalne → odpady 

zmieszane
•  tworzywa piankowe → odpady 

zmieszane
•  tekstylia →  pojemniki na odzież, ew. 

odpady zmieszane

Wyrzucamy do żółtego worka  
lub pojemnika. 

ODPADY ZMIESZANE
•  odpady kuchenne (resztki jedzenia)
•  zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe
•  papier zabrudzony i mokry
•  kalka techniczna i maszynowa
•  papier woskowy
•  siatki biodegradowalne
•  niewielkie elementy drewniane
•  pieluchy jednorazowe, zużyte artykuły 

higieny osobistej, plastry, bandaże, wata
•  fajans, porcelana, szkło żaroodporne 
•  lustra, lusterka
•  piasek i trociny z kuwet zwierząt 
•  sznurek, tkaniny różnego rodzaju, skóra
•  długopis, ołówek, flamaster
•  wycieraczki, dywaniki łazienkowe, 
•  resztki mydła, kosmetyki typu tusz do 

rzęs, pomadka, fluid, puder, itp.
•  żarówki tradycyjne
•  kalosze, płaszcz przeciwdeszczowy 

Tego nie wrzucamy:
•  popiołu z domowych palenisk 
•  surowców 
•  odpadów zielonych 
•  odpadów rozbiórkowych i budowlanych
•  odpadów niebezpiecznych

•  każdy rodzaj papieru (m.in. gazeto-
wy, pakowy, kredowy, książki, 
tektura itp.)

•  opakowania wielomateriałowe 
(m.in. kartoniki po napojach 
i mleku, worki po cemencie, suchych 
zaprawach i klejach)

•  resztki nowych tapet (bez tynku, 
kleju)

PAPIER I OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE

Tego nie wrzucamy:
•  kalka techniczna i maszynowa → 

odpady zmieszane
•  papier woskowy → odpady zmieszane
•  zabrudzony olejem lub smarem → 

odpady zmieszane
•  mokry papier →  odpady zmieszane

SZKŁO
•  puste opakowania szklane 

(bezbarwne i kolorowe) po 
produktach spożywczych, 
kosmetycznych, chemicznych,
z gospodarstwa domowego 
(m.in. butelki, słoiki)

Funkcjonujący przy Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych Eko 
Dolina w Łężycach.

Tego nie wrzucamy:
•  szyby okienne → odpady wielkogaba-

rytowe
•  naczynia nietłukące → odpady 

zmieszane
•  naczynia żaroodporne → odpady 

zmieszane
•  talerze, porcelana, fajans → odpady 

zmieszane
•  świetlówki → odpady niebezpieczne

O tym warto pamiętać:
•  zużyte ubrania i obuwie można 

wrzucać do odpadów zmieszanych, 
zaleca się jednak korzystanie ze 
specjalnych pojemników na odzież

PSZOK Eko Dolina

Na terenie Gdyni działa 5 Punktów Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych (PZON)

PZON

W ramach organizowanych dwa razy w roku 
Objazdowych Zbiórek Odpadów Niebezpiecz-
nych (OZON) odpady niebezpieczne można 
oddać do specjalnie oznakowanego i wyposażo-
nego samochodu. Daty, godziny i miejsca 
postoju samochodu podane na stronie kzg.pl.

OZON

Łężyce
ul. Parku Krajobrazowego 99 

poniedziałek - piątek 6:00-18:00
sobota 8:00-15:00

Gdynia Witomino 
ul. Konwaliowa 1 
(budynek OPEC)

Gdynia Cisowa 
ul. Chylońska 301 

Gdynia Pogórze 
ul. Żeliwna 3 

Gdynia Karwiny 
ul. Brzechwy 7 

Gdynia Orłowo
ul. Kasztanowa 4A 
(obiekt PEWiK)

poniedziałek–sobota 8:00–19:00

poniedziałek i środa 14:00–17:00 
sobota 11:00–15:00

wtorek i czwartek 14:00–17:00 
sobota 11:00–15:00

wtorek i czwartek 14:00–17:00
sobota 10:00–14:00

wtorek i czwartek 14:00–17:00
sobota 10:00–14:00Odbiór według

harmonogramu.

Odbiór według
harmonogramu.

Wyrzucamy do niebieskiego 
worka lub pojemnika. 

Odbiór według
harmonogramu.

Wyrzucamy do zielonego 
worka lub pojemnika. 

Wyrzucamy do pojemika, 
który nie musi być specjalnie 
oznakowany.

WYRZUCAMTO@GDYNIA.PL

Jeśli coś jest nie w porządku napisz 
do nas. Służymy pomocą!

Bądź z nami w kontakcie 
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00!

58 77 23 500  Dostępne są na stronie: 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ORAZ HARMONOGRAMY  

WWW.WYRZUCAM.TO


