
 

 

 

 

DLACZEGO MUSIMY SEGREGOWAĆ ODPADY? 

Obowiązkowa segregacja odpadów dla wszystkich, bez wyjątku, jest wynikiem zmiany ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dotychczas można było zdecydować, czy prowadzi 

się selektywną zbiórkę odpadów, czy też nie – co przekładało się na wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 września br. nie będzie takiej możliwości, gdyż 

segregacja stanie się obowiązkiem. 
 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY? 

Szczegółowe informacje dot. zasad segregacji odpadów można znaleźć na stronie www.goap.org.pl  
 

CO W PRZYPADKU NIESELEKTYWNEGO GROMADZENIA ODPADÓW?   

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  (ZM GOAP) wypracował 

dwie procedury, które będą stosowane w przypadku nieselektywnego gromadzenia odpadów 

komunalnych w zakresie:  

1) Naruszenia prawidłowego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych,  

2) Niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

 
 

 

NARUSZENIE PROCEDURY PRAWIDŁOWEGO SPOSOBU GROMADZENIA  

ODPADÓW KOMUNALNYCH  

pomarańczowa naklejka 

 

 

  

Naruszenie procedury prawidłowego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych dot. 

sytuacji, gdy w pojemniku/worku znajdują się odpady niepodlegające odbiorowi.  

Wiąże się to z koniecznością ich dosegregowania. Dopiero po prawidłowym 

posegregowaniu odpadów przez właściciela nieruchomości odpady te zostaną odebrane 

w kolejnym terminie odbioru odpadów komunalnych.  
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http://www.goap.org.pl/


 

 

 

 

Naruszenie procedury prawidłowego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych będzie miało 

miejsce, gdy Odbiorca odpadów stwierdzi, że:  

 w pojemniku przeznaczonym do gromadzenia odpadów zmieszanych, bioodpadów; lub 
w pojemniku/worku do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie (papier, szkło, 
metale i tworzywa sztuczne) zostały umieszczone niewłaściwe odpady, czyli:  
- odpady wystawkowe,  
- poprodukcyjne,  
- poremontowe, rozbiórkowe, gruz,  
- części samochodowe,  
- inne odpady niestanowiące odpadów komunalnych,  

 do kontenera na odpady wystawkowe trafiły niewłaściwe odpady, czyli: 
- poprodukcyjne,  
- poremontowe, rozbiórkowe, gruz,  
- części samochodowe,  
- inne odpady niestanowiące odpadów komunalnych,  

a także 
- odpady zmieszane oraz selektywnie zbierane.  
 

wówczas Odbiorca odpadów przykleja na pojemnik/worek pomarańczową naklejkę, która 

informuje o NARUSZENIU PROCEDURY PRAWIDŁOWEGO GROMADZENIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH: 

 

   
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CO TO OZNACZA? 

 nieodebranie odpadów przez firmę odbierającą do czasu ich dosegregowania,  

 poinformowanie ZM GOAP o naruszeniu, 

 konieczność dosegregowania, czyli prawidłowego posegregowania odpadów przez 
właściciela nieruchomości – dopiero po prawidłowym posegregowaniu odpady te zostaną 
odebrane w kolejnym terminie odbioru, zgodnie z harmonogramem. 

 
 

  

Naruszenie procedury prawidłowego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych  

nie będzie skutkowało podwyższeniem opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jednak odpady te nie zostaną odebrane do czasu ich dosegregowania  

przez właściciela nieruchomości.  

 

Odpady, które nie powinny znaleźć się w pojemnikach/workach/kontenerach należy właściwie 

zagospodarować: 

- przekazać do firmy specjalistycznej, która zajmuje się tego typu odpadami,  

- jeśli są to odpady komunalne, można przekazać je do PSZOK/Gratowiska .  

Jakie odpady przyjmuje PSZOK? Informacja na stronie ZM GOAP:  

https://www.goap.org.pl/gospodarka-odpadami/pszok-i-mpszok/27-punkty-selektywnego-

zbierania-odpadów-komunalnych 

:  

Jeżeli w pojemniku do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych znalazły się części 
samochodowe, firma odbierająca odpady nie odbierze ich wraz  z odpadami zmieszanymi, gdyż nie 
są to odpady komunalne, odbierane w ramach opłaty. Wtedy Odbiorca odpadów umieszcza na 
pojemniku pomarańczową naklejkę. Należy wówczas odpady dosegregować, tzn. wydzielić  
z odpadów komunalnych zmieszanych części samochodowe i przekazać je do stacji demontażu 
pojazdów.  

 Jeśli odpady zostaną dosegregowane (tj. z pojemnika do gromadzenia odpadów 
zmieszanych wydzielono części samochodowe) – firma odbierze odpady zmieszane zgodnie 
z harmonogramem.  

 Jeśli odpady nie zostaną dosegregowane (czyli z odpadów zmieszanych nie zostaną 
wydzielone części samochodowe) – odpady nadal nie zostaną odebrane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.goap.org.pl/gospodarka-odpadami/pszok-i-mpszok/27-punkty-selektywnego-zbierania-odpadów-komunalnych
https://www.goap.org.pl/gospodarka-odpadami/pszok-i-mpszok/27-punkty-selektywnego-zbierania-odpadów-komunalnych


 

 

 
 
 

NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA  
ODPADÓW KOMUNALNYCH  
żółta, zielona, czerwona naklejka 

 
 

 

Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych dot. braku 
stosowania selektywnej zbiórki odpadów i może stanowić podstawę do wszczęcia 
procedury związanej z podwyższeniem wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

 
 
Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie miało miejsce, 
gdy Odbiorca odpadów stwierdzi, że w pojemnikach/workach na selektywną zbiórkę znalazły się 
odpady, które nie powinny tam trafić.  
 
Na przykład w brązowym pojemniku do gromadzenia odpadów BIO znajdą się odpady  
ze szkła, do żółtego pojemnika trafią tekturowe kartony i gazety lub 
w niebieskim pojemniku na papier znajdą się kartony po mleku czy 
odpady zmieszane. 
  
 
Wówczas Odbiorca odpadów przykleja na taki pojemnik/worek żółtą naklejkę, która informuje  
o NIEDOPEŁNIENIU OBOWIĄZKU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH : 
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CO TO OZNACZA? 

 nieodebranie odpadów przez firmę odbierającą do czasu ich dosegregowania,  

 poinformowanie ZM GOAP o braku stosowania selektywnej zbiórki,  

 konieczność dosegregowania odpadów przez właściciela nieruchomości – dopiero po 
prawidłowym posegregowaniu odpady te zostaną odebrane w kolejnym terminie odbioru, 
zgodnie z harmonogramem.  

 
CO W KOLEJNYM TERMINIE ODBIORU ODPADÓW? 
Odbiorca odpadów, w terminie odbioru odpadów zmieszanych, weryfikuje, czy właściciel 

nieruchomości dosegregował wcześniej nieodebrane odpady gromadzone selektywnie (czyli 

sprawdza pojemniki/worki oznaczone żółtą naklejką).  
 

JAKIE SĄ DALSZE KROKI? 

ODPADY POSEGREGOWANO WŁAŚCIWIE 
ODPADY NADAL NIEWŁAŚCIWIE 

POSEGREGOWANO 

 jeśli odpady są zbierane w pojemniku, 

żółta naklejka zostanie usunięta przez 

Odbiorcę odpadów, 

 jeśli odpady są zbierane w worku, na 

żółtej naklejce Odbiorca odpadów 

przykleja naklejkę zieloną: 

 

 

CO TO OZNACZA? 
Odpady zostaną odebrane w kolejnym 

terminie odbioru dla danej frakcji odpadów  

komunalnych. 

 

 jeśli odpady zbierane są w pojemniku, 

Odbiorca odpadów umieszcza na nim 

czerwoną naklejkę z informacją  

o niewłaściwej segregacji: 

 

 jeśli odpady zbierane są w worku, 

Odbiorca odpadów umieszcza czerwoną 

naklejkę na pojemniku do gromadzenia 

odpadów zmieszanych: 

 



 

 

 
CO TO OZNACZA? 
odpady zostaną odebrane jako 

niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne. 

Czerwona naklejka oraz odebranie odpadów 

jako niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne stanowi podstawę do wszczęcia 

procedury związanej z podwyższeniem 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na nieruchomościach, na 

których nie dopełniono obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

 

:  

Jeżeli w pojemniku do gromadzenia odpadów selektywnych, np. w niebieskim pojemniku na papier 
znalazły się odpady ze szkła, Odbiorca odpadów nie może ich odebrać, ponieważ są źle 
posegregowane. Wówczas firma odbierająca odpady umieszcza na pojemniku żółtą naklejkę.  
Wtedy należy odpady dosegregować, tzn. wydzielić szkło z pojemnika na papier i wrzucić do 
zielonego pojemnika na szkło.  

 Jeśli odpady zostaną dosegregowane – firma odbierająca usunie z pojemnika do 
gromadzenia papieru żółtą naklejkę i odbierze odpady, zgodnie z terminem odbioru 
papieru.  

 W przypadku niedosegregowania (czyli niewydzielenia szkła z papieru) Odbiorca odpadów 
umieszcza na pojemniku do gromadzenia papieru czerwoną naklejkę z informacją  
o niewłaściwej segregacji. Wtedy odpady z niebieskiego pojemnika zostaną odebrane jako 
zmieszane odpady komunalne. Wówczas stanowi to podstawę do wszczęcia procedury 
związanej z podwyższeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 
 
 

KIEDY WEJDĄ W ŻYCIE NOWE PRZEPISY? 
Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku nieselektywnego gromadzenia 

odpadów będą obowiązywać od 1 września 2020 r. 

 

 

  

http://www.goap.org.pl
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