
Jak segregować w Kwidzynie?

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych znajduje się przy ul. Owczej w Kwidzynie. 
Czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 
do 17:00 i w pierwszą sobotę każdego miesiąca w godzinach 
od 8:00 do 14:00. Tu można bezpłatnie oddać wszelkie odpady 
problemowe wytworzone wyłącznie w gospodarstwach domowych, 
w tym odpady poremontowe do 110 l w roku.

butelki PET, plastiko-
we opakowania po 
chemii gospodarczej, 
folie, woreczki oraz 
reklamówki, metalowe 
i aluminiowe puszki 
po napojach i  kon-
serwach, opakowania 
wielomateriałowe, np. 
kartoniki po sokach 
i mleku. 

PLASTIK, METAL i odpady 

WIELOMATERIAŁOWE

Opakowania powinny być 

opróżnione z zawartości. 

Butelki i kartoniki należy 

zgnieść.

gazety, kartony, 
tektura, książki, 
zeszyty, torby 
papierowe. 

t

PAPIER

Papier powinien być 

czysty i suchy.

czyste butelki białe 
i kolorowe, słoiki. 

SZKŁO

Nie można wrzucać szyb 

hartowanych, naczyń ze 

szkła nietłukącego (tzw. 

duraleksu), szkła

zbrojonego, żarówek, luster, 

fajansu, porcelany.

trawa i rośliny 
ogrodowe, liście, 
gałęzie, obierki, 
odpadki kuchenne

ODPADY ZIELONE

Można zagospodarować 

w kompostowniku, 

gromadzić w brązowym 

worku lub oddać do 

PSZOK.

Nie sposób wymienić 
całej listy tych odpadów. 
Znajdą się tu m.in.: mocno 
zabrudzone woreczki 
foliowe, tłusty papier, 
porcelana, hartowane 
szkło, pampersy, resztki 
żywności i wszystko to 
co nie kwalifi kuje się do 
umieszczania w workach 
i pojemnikach do 
segregacji odpadów.

Ni o ób i ić

ODPADY ZMIESZANE

Do śmietnika nie można wrzucać 

odpadów niebezpiecznych.

Więcej informacji możesz uzyskać: 

nr tel 55 6464 783, 55 6464 704, 

email: info@kwidzyn.pl
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czyste butelki białe 
i kolorowe, słoiki. 
czyste butelki białe

SZS KŁO

hahhhhh rtowanych, nnaczyń zeeeeeeeeeeeee 

szkła nietłukącego (tzw. 

duraleksu)u , szkła

fajansu, poro celany.

trawa i rośliny 
ogrodowe, liście
gałęęęęęęęęęęzie, obierki, 
ododdddodpadkki kuchenn

trawa i rośliny

ODDPADY ZIELONE

MoM żna zagospoda

w kompostowniku

grommadadadadadadadadadadadadddddddddddzizizizizizizizzzzzzizz ć w brąz

workkkkkkkkkku uuuuuuu lul b oddać 

PSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZZZZZOZZZZZZZZZZOZ K.

W nieruchomościach wielorodzinnych na terenach będących w zarządzie poszczególnych 

administracji ustawione są POJEMNIKI na szkło, plastik i papier oraz na odpady zmieszane.  

W nieruchomościach jednorodzinnych zbiórka selektywna odbywa się w SYSTEMIE WORKOWYM – 4 worki (plastik, papier, szkło, 

odpady zielone) odbierane raz w tygodniu. Worki dostarcza fi rma odbierająca odpady. Odpady zmieszane gromadzimy w pojemnikach. 

Na terenie Miasta znajdują tzw. ekoskłady – punkty, w których można oddać odpady elektryczne 

i elektroniczne, zużyte akumulatory, opakowania po farbach i rozpuszczalnikach.

Odpady takie jak baterie, leki można oddać do punktów wymienionych na stronie www.bip.kwidzyn.pl.

Są to na ogół odpady wielkogabarytowe, które nie 
mieszczą się w zwykłych kontenerach oraz tzw. odpady 
niebezpieczne, zawierające toksyczne substancje. 

Leki, chemikalia, baterie, akumulatory – nie 
mogą trafi ć na zwykłe składowisko odpadów, dlatego 
nie można wrzucać ich do ogólnego śmietnika! 
Często informuje o tym przekreślony znak kubła 
na opakowaniu lub obudowie takiego produktu.

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy 
między innymi ZSEE (zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny), leki, 

kleje, smary, farby, baterie, opony. 

Wszystkie odpady problemowe możesz 
bezpłatnie oddać w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Kupując nowy sprzęt elektroniczny i elektryczny, 
zużyty sprzęt możesz oddać w sklepie. 

Odpady problemowe

Czy wiesz, że baterie 

wyrzucone do środowiska w 

procesie degradacji wydzielają 

szkodliwe substancje prosto 

do gleby: ołów, kadm, rtęć. 

Z gleby łatwo przenikają do wód 

gruntowych, roślin i zwierząt. 

Czy wiesz, że ze starej lodówki 

może wydostać się freon – gaz 

niszczący warstwę ozonową Ziemi.

Ile zapłacimy w Kwidzynie?
Opłata jest zależna od liczby mieszkańców danej nieruchomości oraz 
od tego, czy zdecydujemy się na segregację odpadów. System opłat 
preferuje te osoby, które będą zbierać odpady selektywnie. 
 
58 zł zapłacą te gospodarstwa domowe, które nie zdecydują się na 
segregację odpadów, niezależnie od liczby mieszkańców.
Natomiast te osoby, które będą segregować zapłacą miesięcznie:
- gospodarstwa jednoosobowe - 12 zł
- gospodarstwa dwuosobowe - 24 zł
- pozostałe gospodarstwa - 36 zł.
  
Pojemniki można kupić lub wydzierżawić: więcej informacji na:  
www.kwidzyn.pl oraz www.odpady.ekokwidzyn.pl.

Tzw. opłata śmieciowa, którą uiszczamy na konto miejscowego Urzędu, 
jest opłatą za gospodarowanie odpadami, obejmującą:

- odbiór odpadów z naszych domów, czyli opłatę dla fi rmy wywozowej;
- koszt zorganizowania i funkcjonowania Gminnego Punktu Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego można nieodpłatnie oddać np. odpady 
wielkogabarytowe, popiół, odpady zielone, odpady niebezpieczne, odpady remontowe; 

- zakup worków lub pojemników;
- koszt rozsegregowania odpadów na drobniejsze frakcje; 
- koszt składowania na składowisku odpadów; 
- koszty administrowania całym systemem;
- koszty prowadzenia akcji informacyjnej i edukacji. 

Wielkość opłaty obowiązująca w danej gminie przyjmowana jest przez Radę Gminy. 
Proponowane stawki mogą okazać się opłatami przejściowymi. Jeśli będziemy 
ograniczać ilość powstających odpadów i starannie je segregować, możliwe 
jest obniżenie stawki. Jeśli okaże się, że pobierane opłaty nie pokrywają 
rzeczywistych kosztów gospodarowania odpadami, stawka ta może wzrosnąć. 
Powodem wzrostu opłat może być m.in. zła jakość odpadów segregowanych. 

Za co płacimy?

o miejscowego Urzędu,
bejmującą:

tę dla fi rmy wwwwwwwwwywyyyyy ozoo owej;
nego Punktu u uuu u u u PuPuPuPuPuPuPuPuPuPPuPuPuPuPPPuPPPuPPPPP nkt Selekttttttttttttttttttttttywywywyywyywywyyywyyyywyyyyyyyy neneneneneneneneneneeeneeneneneneenennn j jjjjjjjjjjjjjjj ZbZbZbZbZbZbZbbbZbZbbZbZbZbbZbbZbbbZbZZbZZbZbZbZbZbbZZ ióiiiiiiiiiiiiii rkki
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ze frakcje; 

kacji. 

przyjmmowannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna aaaaaaaaaaaaaaaaa jest przezzzzzzzzzzz R R R RR R RR R RRRRadadadadadadadadadadaa ę Gminy.
i pprzejściowymi. Jeślśllśllśllślś iiiiii ii bębbbbbbbb dzdzdzdziemy

arannie je segregowaw ć, moooożżlżż iwe
ne opłaty nie pokrywają 
mi, stawka ta może wzrosnąćććć. 
ość odpadów segregowanych.hhhhhhh


