
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA 

INOWROCŁAWIA 

1. Nieruchomości zamieszkałe. 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta 

Inowrocławia jest Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa  

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33. 

2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Odpady komunalne odbierane od mieszkańców Inowrocławia zagospodarowywane  

są w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Bagiennej 77  

w Inowrocławiu.  

3. Poziomy recyklingu. 

W roku 2020 Gmina Miasto Inowrocław nie osiągnęła poziomu recyklingu i przygotowania  

do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Gmina Miasto Inowrocław 

osiągnęła 33,07%. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości 99,96%. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych wymagany poziom na rok 2020 wynosił 50 % dla 

frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło oraz 70% dla odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. 

Gmina Miasto Inowrocław w roku 2020 osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 

19,45%. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

wymagany poziom do 16 lipca 2020 r. wynosił 35 %. 

4. PSZOK. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Bagiennej 77  

w Inowrocławiu. PSZOK czynny jest: Pn-Pt 10:00-18:00 oraz w sobotę 9:00-13:00.  

W punkcie tym można przekazać odpady takie jak: 

- odpady wielkogabarytowe- np. meble, dywany, rowery, wanny, materace, 

- odzież i tekstylia, 

- przeterminowane leki, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- liście, trawy , gałęzie, 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- chemikalia, 

- szkło, papier, metale, opakowania wielomateriałowe i tworzywa sztuczne posegregowane, 

- opony – 4szt./rok, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe posegregowane pochodzące z prowadzenia drobnych prac 

– do 1m3.rok na gospodarstwo domowe (odpady typu gruz, odpady betonowe, cegły) 

 


