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SEGREGACJA ODPADÓW 
GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ 
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Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest 

wykonana z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać.  

 

Posegregowane odpady stają się wartościowym 

surowcem.  
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Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. 

Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego 

przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które 

cechują  się takimi samymi właściwościami i charakterem.  

Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. 

Posegregowane  stają się wartościowymi surowcami. Znaczną część 

odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych 

surowców powstają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, 

doniczki, a nawet meble czy ubrania.  



 

 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania  

w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych i umieszczania poszczególnych odpadów 

komunalnych do pojemników i worków, według ich przeznaczenia, 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą.  

 



Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

obejmuje następujące rodzaje odpadów:  

papier; szkło (bezbarwne i kolorowe); metale; tworzywa sztuczne; 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe; bioodpady; 

przeterminowane leki i chemikalia; odpady niebezpieczne; zużyte 

baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w 

gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; meble i inne 

odpady wielkogabarytowe; odpady budowlane i rozbiórkowe; zużyte 

opony; tekstylia i odzież. 



 
Od 1 lipca 2017 r. weszły w życie nowe zasady segregacji odpadów 

komunalnych, które obowiązują na terenie całego kraju. Od tej pory odpady będą 

dzielone na cztery frakcje.  Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do 

zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło 

kolorowe – zielony), żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – 

odpady ulegające biodegradacji.  
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Jeśli masz wątpliwości, gdzie 

wyrzucić konkretny odpad, zobacz 

podpowiedzi poniżej.  

 



 

 

 

Wrzucamy: 
• czyste niezabrudzone opakowania z papieru,  

karton, tekturę (także falistą), 

• katalogi, ulotki, prospekty, 

• gazety i czasopisma, 

• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, 

• zeszyty i książki, 

• papier pakowy, 

• torby i worki papierowe. 

 

Nie wrzucamy: 
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, 

• papieru lakierowanego i powleczonego folią, 

• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, 

• kartonów po mleku i napojach, 

• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach 

budowlanych, 

• tapet, 

• pieluch jednorazowych i podpasek, 

• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, 

• ubrań. 
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Wrzucamy: 
 

• butelki i słoiki po napojach i żywności  wstępnie oczyszczone bez nakrętek (w tym 

butelki po napojach alkoholowych  

i olejach roślinnych), 

• szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych 

kilku surowców). 
 

Nie wrzucamy: 
 

• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, kieliszków,  szklanek 

• szkła okularowego, 

• szkła żaroodpornego, 

• zniczy z zawartością wosku, 

• żarówek i świetlówek, 

• reflektorów, 

• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, 

• luster, 

• szyb okiennych i zbrojonych, 

• monitorów i lamp telewizyjnych, 

• termometrów i strzykawek. 
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Wrzucamy: 
 

• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, 

• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, 

• czyste, pozbawione zawartości plastikowe opakowania po produktach spożywczych, 

• zgniecione opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), 

• opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, 

paście do zębów) itp., 

• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, 

• aluminiowe puszki po napojach i sokach, 

• puszki po konserwach, metale kolorowe 

• folię aluminiową, 

• kapsle, zakrętki od słoików, 
 

Nie wrzucamy: 
 

• butelek i pojemników z zawartością, 

• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, 

• opakowań po olejach silnikowych, 

• części samochodowych, 

• zużytych baterii i akumulatorów, 

• puszek i pojemników po farbach i lakierach, 

• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 

• jednorazowych naczyń 

• rur PCV  

• mebli i ich części, zabawek 

• tworzyw piankowych i styropianowych 
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Wrzucamy: 

 
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), 

• gałęzie drzew i krzewów, 

• skoszoną trawę, liście, kwiaty, 

• trociny i korę drzew, 

• resztki jedzenia. 

 

Nie wrzucamy: 

 
• kości zwierząt, 

• odchodów zwierząt, 

• popiołu z węgla kamiennego, 

• leków, 

• drewna impregnowanego, 

• płyt wiórowych i MDF, 

• ziemi i kamieni, 

• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 
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ODBIERAMY: 

 

Stoły, szafy, krzesła, sofy, pufy, tapczany, dywany, 

wykładziny również z linoleum, wózki dziecięce, 

materace, pierzyny, sieci na pranie, rowery, zabawki 

dużych rozmiarów (nie mieszczące się do pojemnika 

na odpady zmieszane) 

 

NIE ODBIERAMY: 

 

Części budowlanych, paneli plastikowych, rolet, ram 

okiennych, rur PCV, drzwi i sanitarnych (brodzików, 

pryszniców, baterii łazienkowych, desek sedesowych, 

umywalek, spłuczek, wanien, itp.), części 

samochodowych tzn. zderzaków, kołpaków, plastików 

z samochodu itp., odpadów ogrodowych np. węże 

gumowe, doniczki oraz opon. 
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ODBIERAMY: 

 

Wszelkiego rodzaju zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny kompletny tzn. lodówki, pralki, 

zamrażalki, telewizory, komputery, monitory, 

odkurzacze, suszarki, lokówki, latarki, żyrandole itp. 

 

NIE ODBIERAMY: 

 

Sprzętów zdekompletowanych tzn. pozbawionych 

silników, agregatów itd., pozostałości po sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym np. plastikowych 

części, drzwi po lodówkach itp. 
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ODBIERAMY: 

 

Zużyte opony (do średnicy 1 metra), pochodzące z 

terenu nieruchomości zamieszkałych w Gminie 

Nowe Miasto nad Wartą. 

 

NIE ODBIERAMY: 

 

W ramach darmowego odbioru zużytych opon nie 

będą przyjmowane odpady m.in. od właścicieli 

warsztatów samochodowych i zakładów 

wulkanizacyjnych. Przedsiębiorcy prowadzący tego 

rodzaju działalność powinni we własnym zakresie 

przekazywać, pozostawione przez klientów, opony 

do firm specjalizujących się w utylizacji takiego 

odpadu. 



Leki zawierają substancje wpływające negatywnie na 

środowisko naturalne, a nawet zdrowie i życie ludzi. 

Związki chemiczne zawarte w lekach działają 

niszcząco na glebę i wodę, zatruwają żyjące w nich 

rośliny i zwierzęta, a ich działanie jest trwałe – nawet 

przez kilkadziesiąt lat. 

 

Z tego powodu nie wolno wyrzucać leków wraz z innymi 

odpadami komunalnymi do przydomowych koszy. 

Substancje te wymagają oddzielnej, kontrolowanej 

zbiórki i właściwego unieszkodliwienia. 

 

Nigdy nie należy wyrzucać leków do toalety ani 

odpływu umywalki czy wanny niezależnie od formy 

leku (np. w kroplach lub syropie). Oczyszczalnie nie są 

w stanie odfiltrować ze ścieków substancji zawartych  

w lekach. Rozpuszczone leki wpływają w ten sposób do 

rzek i przenikają do wód gruntowych. 



Gdzie można legalnie wyrzucić leki? 

 

W Gminie Nowe Miasto nad Wartą są to przeznaczone do tego 

celu pojemniki znajdujące się w wybranych aptekach, w których 

można legalnie i bezpłatnie (w ramach opłaty za wywóz odpadów 

komunalnych) oddać przeterminowane leki.  

 

• Apteka PHARMAKON Zuzanna Kobza-Charciarek  

Sp. z o.o. Ul. Poznańska 7 Nowe Miasto nad Wartą, 63-040 

Nowe Miasto nad Wartą; 

• Apteka KONICZYNKA mgr farm. Katarzyna Malak  

Sp. z o.o. Ul. Leśna 8 Chocicza, 63-041 Chocicza;  

• Punkt Apteczny „BOGUSZYN” 

Ul. Parkowa 1 Boguszyn, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą. 



Jak wyrzucać leki? 

Szczegółowe instrukcje wrzucania leków do specjalnych pojemników przygotowanych 

przez gminę znajdziesz również na stronie Urzędu Gminy www.gmina-nowe-miasto.pl.  

Zasady wyrzucania przeterminowanych leków są podobne i wyglądają następująco: 

Do pojemników wyrzucić możemy zarówno leki wydawane na receptę, bez recepty, 

wyroby medyczne (czopki, krople) jak i suplementy diety. 

Do pojemnika możemy wrzucać leki w różnej formie:  

• tabletki lub kapsułki można wrzucić do pojemnika w blistrach lub pojemniczkach 

zbiorczych,  

• syropy wyrzucamy w buteleczkach, ale należy zachować ostrożność aby 

• opakowanie nie stłukło się podczas umieszczania w pojemniku, 

• maści i kremy wyrzucamy w tubkach, 

• aerozole w nieuszkodzonych opakowaniach, 

• zastrzyki w ampułkach. 

 

Leki wyrzucamy bez tekturowych opakowań i ulotek – te odpowiednio segregujemy. 

  

Nie wrzucaj do pojemnika na leki: 

• papierowych opakowań, 

• zużytych środków opatrunkowych, 

• strzykawek i igieł, 

• termometrów rtęciowych . 

http://www.gmina-nowe-miasto.pl/
http://www.gmina-nowe-miasto.pl/
http://www.gmina-nowe-miasto.pl/
http://www.gmina-nowe-miasto.pl/
http://www.gmina-nowe-miasto.pl/


wszystkie odpady niebędące odpadami niebezpiecznymi  

i niepodlegające selektywnej zbiórce 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI2PjphpTcAhWLLVAKHfzsDwgQjRx6BAgBEAU&url=http://cms.miasto.zgierz.pl/index.php?page%3Dselektywne-zbieranie-odpadow%26hl%3Deng&psig=AOvVaw19k3QZRZqiWw0BzBphvRNa&ust=1531295598282895
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd6_--ipTcAhXL_KQKHVXMDhQQjRx6BAgBEAU&url=http://zukwejherowo.pl/aktualnosc/65/wykup-lub-dzierzawa-pojemnika-na-odpady-zmieszane&psig=AOvVaw2L1FJhqMIYOftr3u_dribM&ust=1531296564377938


Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach 

niebezpiecznych, do których zaliczają się: 

 

zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte 

świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony 

roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady).  

 

Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach  

w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę.  

 

Adresy punktów na stronie www.gmina-nowe-miasto.pl 
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Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz 

nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego 

pozbywają się zebranych odpadów komunalnych poprzez 

zawarcie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do 

rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta 

Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Odpady te powinny być usuwane 

systematycznie,  w terminach uzgodnionych z w/w przedsiębiorcą, 

nie rzadziej niż raz w miesiącu. Wykaz przedsiębiorców, o których 

mowa wyżej udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Nowe Miasto nad Wartą. 



Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami należy 

najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a te już wytworzone 

ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi.  

Składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich 

zagospodarowania.  

Ograniczenie składowania odpadów na rzecz ich ponownego 

użycia i recyklingu – to działania, które wpisują się w model 

gospodarki o obiegu zamkniętym – jednego z elementów 

wspomagających realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju.  


