
SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZASADY PRAWIDŁOWEGO 
SEGREGOWANIA ODPADÓW

POJEMNIK ŻÓŁTY – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

ź plastikowe butelki i nakrętki po napojach,

ź plastikowe opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej,

ź plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, oliwie),

ź reklamówki i worki foliowe, folia aluminiowa,

ź opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach)

ź puszki po napojach, sokach, żywności – konserwy,

ź złom żelazny i metale kolorowe,

ź metalowe kapsle z butelek, zakrętki od słoików,

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
ź opakowań po smarach i olejach technicznych,

ź sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

ź akumulatorów, zużytych opon,

ź zużytych odpadów higienicznych ( np. waciki, pieluchy),

ź opakowań po lekach, aerozolach,

POJEMNIK ZIELONY  -  SZKŁO I OPAKOWANIA SZKLANE

ź opakowania ze szkła: białego i kolorowego typu: butelki, słoiki, 

flakony,

ź opakowania szklane bez zawartości, 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
ź opakowań szklanych z zawartością, naczyń żaroodpornych, 

termometrów, ceramiki, np. porcelany, fajansu, kieliszków, 

ź szyb samochodowych, szkła okiennego, luster,

ź żarówek, świetlówek, zniczy, lamp

POJEMNIK BRĄZOWY – BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE

ź kwiaty, liście, gałęzie, skoszoną trawę, ogryzki, obierki po 

owocach i warzywach, resztki owoców cytrusowych,

ź przeterminowane produkty spożywcze – bez opakowań

ź fusy po kawie i herbacie, stary chleb, skorupki jaj,

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
ź tkanin, materiałów nieorganicznych, papieru, papierosów,

ź materiałów i substancji zanieczyszczających (np. zawierających 

metale ciężkie),

POJEMNIK NIEBIESKI - PAPIER

ź gazety i czasopisma, książki i mapy, zeszyty i notatki,

ź zapisane kartki i listy, papierowe torby,

ź kartony, tekturowe pudełka,

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
ź papieru mokrego, tapet, worków po cemencie i zaprawach,

ź pieluch i chusteczek, papieru zabrudzonego i zatłuszczonego,

ź opakowań papierowych z zawartością,

POJEMNIK CZARNY – ODPADY ZMIESZANE 

ź odpady higieniczne np. wata, waciki, pieluchy, podpaski,

ź wilgotny i zabrudzony papier, niedopałki papierosów,

ź tapety, worki od odkurzacza, zatłuszczoną folię,

ź drobne części samochodowe, opakowania po lekach, aerozolach, 

olejach, fajans, porcelanę, ceramikę, lustra,

ź tłuczone szkło: okienne (pojedyncze sztuki), żaroodporne, zbrojone,

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
ź odpadów, które można posegregować!

ź popiołu, baterii, tonerów do drukarek,

ź gruzu i odpadów budowlanych, 

ź leków, substancji toksycznych i żrących, termometrów 

rtęciowych,

ź sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek,

Pojemnik na opakowania PET (w zabudowie wielorodzinnej)

ź plastikowe butelki po napojach,

Zaleca się zgniatanie butelek.

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
ź plastikowych opakowań po chemii gospodarczej i innych 

plastików (wrzucać do metali i tworzyw sztucznych).

Worek szary- popiół

NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU

Podane przykłady odpadów nie stanowią katalogu zamkniętego.



SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

PRZECZYTAJ !
ODPADY MOGĄ BYĆ DROŻSZE

Urząd Miasta Zambrów przypomina o obowiązku segregowania odpadów komunalnych. Odpady należy 
wrzucać do odpowiednich pojemników zgodnie z zasadami prawidłowego segregowania odpadów 
komunalnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dla wszystkich właścicieli danej 
nieruchomości oraz wszystkich mieszkańców korzystających z danej altany śmietnikowej, zostanie 
naliczona opłata wynosząca 200 % obecnej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co 
spowoduje znaczny wzrost kosztów ponoszonych przez mieszkańców.

Odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt AGD, RTV, itp.) mogą być wystawiane przy altanach 
śmietnikowych lub przed nieruchomością wyłącznie w terminach wywozu podanych w harmonogramie.

Odbiór Odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta Zambrów:

- w zabudowie jednorodzinnej odbywa się 4 razy w roku.

- w zabudowie wielorodzinnej odbywa się raz w miesiącu.

Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na 2021 r. odbiór odpadów 
wielkogabarytowych wygląda następująco:

WYSTAWIANIE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

W INNYCH OKRESACH JEST ZABRONIONE!!!!

Mieszkańcy w każdym czasie mogą samodzielnie 

dostarczyć takie odpady do punktu odbioru 

PSZOK - przy ul. Polowej 19 w Zambrowie 

(przyjęcie nieodpłatne).

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH (PSZOK)

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych są 

odbierane: bioodpady (w tym odpady zielone), meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano - remontowe 

i rozbiórkowe w ilości do 1 m3 jednorazowo, zużyte baterie 

i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, metale i tworzywa sztuczne oraz 

opakowania wielomateriałowe, papier, odpady niebezpieczne, 

odpady tekstyliów i odzieży, zużyte opony oraz odpady 

niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 

produktów leczniczych, w szczególności igły i strzykawki. 

PSZOK ul. Polowa 19 w Zambrowie (przy siedzibie PGK, 

czynny: pon.- pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00). – w obecnej 

sytuacji związanej z pandemią COVID-19 PSZOK działa: 

pon. i pt. 9.00-17.00 oraz sob. 10.00-14.00.

Zebrane odpady należy dostarczyć we własnym zakresie. 

Warunkiem przyjęcia odpadów do punku zbiórki jest  

dostarczenie posegregowanych odpadów, zgodnie z 

podziałem na frakcje. 

Informacje dotyczące Systemu Gospodarowania 

Odpadami Komunalnymi - Urząd Miasta Zambrów, ul. 

Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój 235, tel. (86) 271-22-10, 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
2021 ROK

MARZEC 23 24

CZERWIEC 15 16

WRZESIEŃ 21 22

GRUDZIEŃ 28 29

MIESIĄC DZIEŃ MIESIĄCA

STREFA I STREFA I

BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
2021 ROK

STYCZEŃ 25

LUTY 11

MARZEC 26

KWIECIEŃ 23

MAJ 19

CZERWIEC 25

LIPIEC 19

SIERPIEŃ 17

WRZESIEŃ 6

PAŹDZIERNIK 15

LISTOPAD 15

GRUDZIEŃ 16

MIESIĄC DZIEŃ MIESIĄCA

BUDOWNICTWO WIELORODZINNE 
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