
PRZEWODNIK PO SEGREGACJI 
W GMINIE JABŁONNA



Szanowni Państwo, 
Wprowadzony w tym roku nowy system gospodarki odpadami komunalnymi sprawił, że od 1 – go 
lipca 2013 r. w całej Polsce zmienił się sposób odbioru śmieci. Dlatego też, specjalnie dla Państwa 
przygotowaliśmy „Przewodnik po segregacji”, w którym przedstawiamy najważniejsze informacje  
o systemie. W przewodniku zamieściliśmy szereg informacji dotyczących segregowanych odpadów 
oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Oprócz przewodnika bezpośrednio do każdej 
posesji dostarczymy harmonogramy odbioru odpadów na 2014 r.  

Miło mi również poinformować o inicjatywach prowadzonych przez naszą gminę w trosce  
o środowisko naturalne. Wprowadziliśmy programy edukacyjne w szkołach, akcje sprzątania 
świata, przekazujemy kompostowniki na odpady organiczne, organizujemy konkursy w których 
można wygrać zgniatarki do plastikowych butelek. Szczególnie zachęcam właścicieli nieruchomości 
do skorzystania z bezpłatnych kompostowników. Przekazywanie mieszkańcom zakupionych 
450 sztuk rozpoczęliśmy w grudniu 2013 r. Również w 2014 r. będzie możliwość otrzymania 
kompostowników z gminy. Więcej informacji na ten temat  można uzyskać w Wydziale Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Gminy. 

W ostatnich tygodniach 2013 r. dla blisko czterech tysięcy pięciuset właścicieli nieruchomości 
w naszej gminie przygotowaliśmy indywidualne konta bankowe, które znacznie usprawnią 
funkcjonowanie systemu dokonywania wpłat. Przypominam, że opłaty za wywóz śmieci dokonujemy 
w terminie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego za każdy poprzedni miesiąc. 

Zachęcam również Państwa do korzystania ze specjalnie dedykowanej nowemu systemowi 
odbioru odpadów stronie internetowej www.srodowiska.jablonna.pl Zamieszczamy tam szereg 
informacji między innymi o tym jak wypełnić deklarację, co to jest indywidualny numer konta, jak 
wygląda podział gminy na rejony i wiele innych. 

Specjalnie dla rodzin wielodzietnych (z trójką dzieci lub więcej) w naszej gminie, wprowadziliśmy  
w tym roku Kartę Dużej Rodziny. Dzięki karcie, jeśli będziecie Państwo segregować śmieci, 
zapłacicie miesięcznie 5 zł. od osoby. Tylko w tym roku z programu skorzystało już ponad 800 osób. 

Jestem otwarta na wszystkie uwagi dotyczące działania nowego systemu, które proszę przesyłać 
na adres Urzędu Gminy lub mailem: sook@jablonna.pl

Z wyrazami szacunku, 
Olga Muniak, Wójt Gminy Jabłonna 

SŁOWO OD WóJtA

ZDJĘCIA I MAtERIAŁY -  Informacje o materiałach wykorzystanych do publikacji: str. 4: ©SITA POLSKA/Mateusz Bodzioch, Fotolia/Givaga, str. 5 ©SUEZ 
ENVIRONNEMENT/Philippe MENCIA/MH Prod, Fotolia/karam miri, str. 6: ©SUEZ ENVIRONNEMENT/ABACAPRESS/George Blonsky, Fotolia/Dreaming Andy,  
str. 7: ©SUEZ ENVIRONNEMENT/CRIE PIERRE, str.8: ©SUEZ ENVIRONNEMENT/ABACAPRESS/Eric Vidal, Fotolia/Dmitry Vereshchagin.
Informacje przygotował Hubert Macioch, Urząd Gminy Jabłonna. 

© Copyright by SITA Polska Sp. z o.o. 
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PYtANIA I ODPOWIEDZI
1. Jak będą odbierane gabaryty, elektrośmieci oraz odpady niebezpieczne?

Elektrośmieci, gabaryty i odpady niebezpieczne będą odbierane sprzed posesji, po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy 
pod nr tel. 22 76 77 347. W harmonogramach odbioru odpadów komunalnych, które otrzymacie Państwo od firmy odbierającej` 
śmieci, w zależności od rejonu, umieszczone będą daty do kiedy należy zadzwonić do urzędu oraz daty odbioru odpadów.

2. Co to jest GPSZOK?

GPSZOK - Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów to punkt, do którego mieszkańcy Gminy Jabłonna mogą dostarczyć, 
nieodpłatnie określone poniżej rodzaje odpadów komunalnych. Do GPSZOK można przywozić następujące odpady:
biodegradowalne (zielone, ogrodowe); papier, tekturę; tworzywa sztuczne; metale; szkło; zużyte opony; odpady z remontów. 
Szczegółowe informacje znajdziesz na www.srodowisko.jablonna.pl

3. Gdzie można wyrzucić przeterminowane leki?

Przeterminowane leki można bezpłatnie pozostawić w specjalistycznych aptekach, które ustawione są w aptekacha na terenie 
Gminy Jabłonna: 1. Apteka w Jabłonnie, ul. Modlińska 152, tel. 22 782-47-55, 2. Apteka w Jabłonnie, ul. Parkowa 1, tel. 22 782-
42-90, 3. Apteka w Jabłonnie, ul. Zegrzyńska 8, tel. 22 784-09-78, 4. Apteka w Chotomowie, ul. Strażacka 8, tel. 22 772-62-54
5. Apteka Pogodna w Chotomowie, ul. Partyzantów 9, tel. 22 772 22 72. Do pojemników należy wrzucać leki w postaci: tabletek 
i drażetek, ampułek, aerozoli, maści, proszków, syropów, kropli oraz roztworów w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
pozbawionych tekturowych pudełek.

4. Co to są „elektrośmieci” i co należy z nimi robić?
Elektrośmieci to zużyte sprzęty elektroniczne i elektryczne: lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki 
elektryczne, komputery, drukarki, telewizory, narzędzia elektryczne, świetlówki, żarówki energooszczędne, żyrandole itp.  
W naszej gminie można je oddawać w specjalnie wyznaczonych miejscach (informacje znajdziesz na stronie  
www.srodowisko.jablonna.pl)

5. Gdzie zostawiać pełne worki?

Mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy odpady zbierają w specjalnie przeznaczonych do tego workach, powinni wystawić  
je przed posesję do godz. 7.00 w dniu odbioru wynikającym z harmonogramu lub zostawić otwartą altankę śmietnikową. 
Pracownicy, zgodnie z obowiązującym prawem, nie mają prawa wchodzić na posesje prywatne.

 6. Jak przygotować odpady do recyklingu?
Nie ma potrzeby mycia opakowań przeznaczonych do recyklingu. Ważne jest natomiast, aby były one dokładnie opróżnione. 
Przed wrzuceniem ich do pojemnika lub worka należy zgnieść je, aby zmniejszyć ich objętość. Nakrętki, kapsle i zszywki 
powinny być usunięte z butelek, słoików czy papieru. Nakrętki na butelkach mogą zostać jeżeli butelki są dobrze zgniecione. 
Nie należy tłuc szkła.

7. Co zrobić, jeśli odpady nie są odebrane?

Na każdym worku nadrukowany jest numer telefonu pod który można zgłaszać wszelkie nieprawidłowości związane z odbiorem 
odpadów. Mieszkańcy i zarządcy domów wielorodzinnych mogą znaleźć go na stronie internetowej Gminy.

Numer telefonu 22 76 77 347, strona www.srodowisko.jablonna.pl oraz adres e-mail: sook@jablonna.pl
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*Wrzucamy:
książki, zeszyty, gazety i czasopisma, prospekty, katalogi, 
reklamy, papier biurowy i kserograficzny, koperty, tekturę, 
torby i kartony papierowe, kartony pocięte na mniejsze 
kawałki, czyste arkusze tektury falistej, papierowe dokumenty 
i dokumentacja, papierowe ozdoby, wytłaczanki z amsy 
papierowej do jajek, itp.

Otrzymujemy:
papier, pudła kartonowe, wytłoczki na jajka

*Nie wrzucamy: 
papieru zabrudzonego, wilgotnego i tłustego, tapety, papieru 
z folią lub/i aluminium, papieru faksowego, termicznego  
i przebitkowego, kalek, opraw i opakowań wielomateriałowych, 
zużytych jednorazowych chusteczek i ręczników 
papierowych, pieluch i innych artykułów 
higienicznych, skorupek jaj,  
worków po materiałach 
budowlanych itp.;

PAPIER

*Wrzucamy - do worka w kolorze niebieskim
*Nie wrzucamy - te odpady wrzucamy 
 do pojemnika na odpady zmieszane.
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Otrzymujemy:
nowe puszki, ramy rowerowe, ramy samochodowe, rury, 
ławki parkowe, nowe butelki plastikowe, ubrania polarowe, 
wypełnienie pościelowe, pojemniki na wodę

tWORZYWA 
SZtuCZNE  
I MEtAlE

*Wrzucamy:
zgniecione puszki aluminiowe i z blachy stalowej; garnki; metalowe 
narzędzia, rury, druty i drobny złom (bez dodatków np. plastiku); 
folia aluminiowa; pokrywki ze słoików; kapsle z butelek; metalowe  
i plastikowe nakrętki; zgniecione plastikowe opakowania  
po kosmetykach i chemii gospodarczej, plastikowe worki; torebki 
i reklamówki plastikowe; plastikowe opakowania po żywności 
(kubki po jogurtach, kefirach itp.); plastikowe koszyki po owocach; 
opakowanie wielomateriałowe, np. kartony po mleku, sokach, 
zgniecione opakowania po napojach i innych płynach; opakowania 
plastikowe po produktach spożywczych np. mlecznych; pojemniki 
oznaczone symbolami PET, HDPE, PE, PP itp.

*Nie wrzucamy: 
opakowań po lekarstwach, środkach ochrony roślin i innych 
silnych chemikaliach, olejach silnikowych, zabawek, klisz 
fotograficznych, plastikowych wyrobów technicznych, 
styropianu i innych tworzyw piankowych, PCV itp.; baterii, 
części samochodowych, części silników, opakowań po 
lakierach, farbach, areozolach i innych chemikaliach oraz 
papy, wełny mineralnej, płyty gipsowej, drewna, eternitu, 
azbestu, odpadów tekstylnych (np. ubrań, poduszek itp.), 
tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, pieluch 
jednorazowych i innych artykułów higienicznych, papy,  
wełny mineralnej, odpadów tekstylnych itp.
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Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne 
przed wrzuceniem do worka.

*Wrzucamy - do worka w kolorze żółtym
*Nie wrzucamy - te odpady wrzucamy 
 do pojemnika na odpady zmieszane.



Otrzymujemy:
Zużyte szkło jest idealnym surowcem wtórnym, 
posiada zdolność wielokrotnego 
recyklingu i możliwe jest 
zagospodarowanie 
nawet 100% 
odpadów 
szklanych.

SZKŁO *Wrzucamy:
wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po 
napojach, winie, piwie, alkoholu, słoiki i naczynia szklane, 
opakowania po kosmetykach; NIE TŁUC SZKŁA!

*Nie wrzucamy: 
szkła potłuczonego, porcelany, ceramiki, szyb okiennych, szyb 
samochodowych, luksfery, szyb zbrojonych, glazury, terakoty, 
luster, żarówek, świetlówek, szklanek, talerzy, ceramiki, 
kryształów, lamp, doniczek, soczewek od okularów, naczyń 
żaroodpornych, bombek i ozdób choinkowych, zniczy, szklanych 
opakowań po lekarstwach, termometrów, rtęciówek,  
strzykawek, lamp fluorescencyjnych,  
reflektorów, ekranów, lamp 
telewizyjnych itp.
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*Wrzucamy - do worka w kolorze zielonym
*Nie wrzucamy - te odpady wrzucamy 
 do pojemnika na odpady zmieszane.

Zaleca się wrzucać opakowania  
opróżnione z produktu, bez zakrętek,  

starać się nie tłuc szkła.



Otrzymujemy:
Z odpadów zielonych powstają nawozy, 
które są wykorzystywane w rolnictwie  
i pielęgnacji terenów zielonych. 

ODPADY 
ZIElONE *Wrzucamy:

trawa, drobne gałęzie, liście, owoce i warzywa oraz obierki 
z owoców i warzyw (z wyjątkiem grejpfrutów), fusy po kawie 
i herbacie, skorupki jaj, trociny, sznury i liny z materiałów 
natuarlnych itp.

*Nie wrzucamy: 
ziemia, kamienie, odpadki spożywcze, mięsa, kości, 
odchodów zwierzęcych, popiołu węgla kamiennego, 
papierosów i niedopałków itp.
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*Wrzucamy - do worka w kolorze brązowym
*Nie wrzucamy - te odpady wrzucamy 
 do pojemnika na odpady zmieszane.



Otrzymujemy:
Odpady poddawane są demontażowi, a następnie recyklingowi lub 
składowaniu. Poszczególne części wykorzystywane są zgodnie  
z możliwościami, które dają różne technologie odzysku: z drewna 
powstają płyty wiórowe, a metalowe fragmenty są przetapiane  
i powstają z nich części rowerowe, samochodowe itp. 

Wrzucamy:
np.: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, 
materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.

GABARYtY

Nie wrzucamy: 
części budowlane i sanitarne takie jak: deski drewniane, 
belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, 
muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety 
jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki 
spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe,  
worki na śmieci lub kartony 
z odpadami domowymi
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JAK OGRANICZYć IlOść 
PRODuKOWANYCh ODPADóW?
•  Nie bierz niepotrzebnych ulotek, darmowych gazet, katalogów itp.

•  Nie używaj plastikowych toreb. Na zakupy zabieraj torbę z materiału wielorazowego użytku.

•  Segreguj odpady i wrzucaj je do odpowiednich worków/pojemników.

•  Staraj się kupować  produkty bez dodatkowego opakowania.

•  Naprawiaj zepsute urządzenia elektryczne, zamiast kupować nowe.

•   Wypożyczaj urządzenia elektryczne, których używasz bardzo rzadko, zamiast je kupować  
(np. odkurzacze piorące, maszyny ogrodowe, urządzenia budowlane itp.)

CIEKAWOStKA
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ODZYSK ODPADóW

WARtO WIEDZIEć
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KOlOROWANKA
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KONtAKt

Jeśli masz pytania dotyczące systemu odbioru 

odpadów Komunalnych sKontaKtuJ się z nami:

Urząd Gminy Jabłonna
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Referat Gospodarki Odpadami

ul. Modlińska 152, 05-110 
Jabłonna, I piętro, pok nr 3

telefon: 22 76 77 347
e-mail: sook@jablonna.pl

www.srodowisko.jablonna.pl

Naczelnik Wydziału:
Hubert Macioch - 22 76 77 339
e-mail: h.macioch@jablonna.pl

Kierownik Referatu:
Anna Klimczuk - 22 76 77 336
e-mail: a.klimczuk@jablonna.pl


