W JAKI SPOSÓB PRZYGOTOWAĆ
ODPADY DO WYRZUCENIA?
• opróżnij opakowania/butelki z pozostałej w nich zawartości
• złóż odpady papierowe, zgnieć puszki i plastikowe butelki
• jeżeli odpad nie mieści się w pojemniku – rozdrobnij go
lub zawieź do do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Osnowie (PSZOK)

PUNKT SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Posegregowane odpady komunalne mogą być dostarczane do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
funkcjonującego w każdy roboczy poniedziałek i piątek w godz.
7.00-18.00. W sytuacji, gdy poniedziałek lub piątek jest dniem
wolnym od pracy, odpady są przyjmowane w następujący po tym
dniu dzień roboczy.
Szczegółowe informacje dotyczące PSZOK-u i przyjmowanych w nim
odpadów dostępne są na stronie www.bip.chelmno.pl, w zakładce
„Gospodarka odpadami”.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych (m.in. stare
meble, sprzęt gospodarstwa domowego, dywany, opony aut
osobowych, a także zużyty sprzęt elektryczny tj. monitory,
telewizory, komputery oraz odpady z metalu) wystawiamy na
chodniku lub pieszojezdni przed nieruchomością, nie wcześniej niż
od godz. 22.00 dnia poprzedzającego wywóz do godz. 9.00 w dniu
odbioru odpadów.

NOWE ZASADY
GOSPODAROWANIA ODPADAMI
OD STYCZNIA 2020 ROKU

Opróżnij, zgnieć i dziel na 5!

Od stycznia 2020 r. zbiórka odpadów wielkogabarytowych
realizowana będzie w jednym dniu w pierwszym tygodniu marca,
czerwca, września i grudnia, według podziału na ulice.
Harmonogram dostępny na stronie www.bip.chelmno.pl w zakładce
„Gospodarka odpadami”.

PAPIER

UWAGA! W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych
nie będą zbierane gruz, części pojazdów i zmieszane odpady
komunalne oraz opony rolnicze.

ZMIESZANE

Kontakt: PSZOK Zakład Zagospodarowania Odpadów w Osnowie
86-200 Chełmno, tel. 56 686 07 39

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

BIO

ODZIEŻ I OBUWIE
Odzież i obuwie w dobrym stanie wrzucamy do pojemnika na
odzież, zużytą odzież w większej ilości należy oddać do PSZOK-u.

Ucz się z nami zasad segregacji!

ODPADY BUDOWLANE I POREMONTOWE

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Chełmna wdrażamy w życie nowe
przepisy dotyczące obowiązkowej segregacji odpadów. Zmiany wynikają
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a do ich wprowadzenia zobligowane są wszystkie gminy w kraju.

Odpady budowlane i poremontowe nie powinny znaleźć się
w pojemnikach na odpady komunalne. W celu pozbycia się gruzu
należy wypełnić specjalną deklarację na usługę dodatkową albo
dostarczyć odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Osnowie. Wszelkiego rodzaju opakowania po
farbach, klejach, lakierach, zużyte pędzle itp. należy dostarczać do
PSZOK-u.

Odpady będą segregowane na pięć różnych frakcji:

ODPADY NIEBEZPIECZNE

PAPIER

pojemnik/worek
niebieski

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy m.in. zużyte baterie
i akumulatory, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach
(np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD
(tzw. elektroodpady). Te odpady należy oddać do PSZOK-u.
Przeterminowane leki, tabletki, ampułki, buteleczki po lekach, igły,
strzykawki itp. należy oddać w specjalnie wyznaczonych punktach
w aptekach albo dostarczyć do PSZOK-u.

ODPADY
ZMIESZANE
pojemnik/worek
czarny

Zawarte w niniejszej broszurze wytyczne obowiązują w Chełmnie od 1 stycznia 2020 r.

facebook.com/urzad.miasta

Materiał informacyjno-edukacyjny Urzędu Miasta Chełmna
tel. 56 677 17 86/56 677 17 37
e-mail: gospodarka_odpadami@chelmno.pl

instagram.com/um_chelmno
www.bip.chelmno.pl

PAPIER

METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE

POJEMNIK/WOREK KOLORU NIEBIESKIEGO

POJEMNIK/WOREK KOLORU ŻÓŁTEGO

WRZUCAMY M.IN.
• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
• gazety i czasopisma
• katalogi, prospekty, foldery, ulotki
• książki i zeszyty
• torebki papierowe
• papier pakowy
• puste kartonowe opakowania po lekach
NIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WRZUCAMY M.IN.
zużytych ręczników papierowych
papierów zatłuszczonych i brudnych
kartonów po mleku i napojach
pieluch, podpasek, zużytych chusteczek
zdjęć, kalki
tapet
papieru lakierowanego i powleczonego folią
opakowań wielomateriałowych
papierowych worków po nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych

SZKŁO

POJEMNIK/WOREK KOLORU ZIELONEGO

WRZUCAMY M.IN.
• szklane butelki i słoiki po napojach i żywności
(opróżnione z pozostałości)
• szklane butelki po napojach alkoholowych, olejach
roślinnych (opróżnione z pozostałości)
• szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są
wykonane z trwale połączonych kilku surowców,
opróżnione z pozostałości)
NIE
•
•
•
•
•
•

WRZUCAMY M.IN.
szkła stołowego i żaroodpornego
ceramiki, fajansu, porcelany
zniczy z zawartością wosku
szkła okularowego i kryształowego
luster, witraży
szyb samochodowych

WRZUCAMY M.IN.
• plastikowe, puste i zgniecione butelki po napojach
(nakrętki wrzucamy oddzielnie)
• plastikowe, puste i zgniecione opakowania po chemii
gospodarczej, kosmetykach np. szamponach, proszkach,
płynach do mycia naczyń itp. (nakrętki wrzucamy
oddzielnie)
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych
(opróżnione z pozostałości)
• plastikowe zakrętki, doniczki
• plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie
• plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach
• puszki po napojach, sokach (opróżnione z pozostałości)
• puszki z blachy stalowej po żywności, konserwy (opróżnione
z pozostałości)
• styropian opakowaniowy
• złom żelazny i metale kolorowe
• metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych
pojemników
• folię aluminiową (oczyszczoną z pozostałości)
• kartoniki po mleku i napojach (wielomateriałowe odpady
opakowaniowe, opróżnione z pozostałości)
• miski, wiaderka (mieszczące się w worku lub pojemniku)
• plastikowe butelki po oleju spożywczym (opróżnione z
pozostałości)
NIE
•
•
•
•
•
•

WRZUCAMY M.IN.
opakowań po olejach silnikowych
opakowań po lekarstwach
sprzętu AGD, RTV
puszek po farbach, olejach
opakowań po środkach ochrony roślin
mocno zabrudzonych surowców

BIO

POJEMNIK/WOREK KOLORU BRĄZOWEGO

WRZUCAMY M.IN.
• odpady zielone – gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty,
skoszoną trawę
• trociny i korę drzew
• owoce, warzywa, w tym obierki, ogryzki, pestki itp.
• resztki jedzenia (bez mięsa i kości)
• popiół drzewny
• skrzynki drewniane po owocach
• ziemię z doniczek i skrzynek (w niewielkich ilościach)

NIE WRZUCAMY M.IN.
•
•
•
•
•
•

kości zwierząt
odchodów zwierzęcych
tłuszczów
popiołu węglowego
mięsa, padliny
płyt wiórowych i MDF

WSZYSTKO, CZEGO NIE MOŻNA PODDAĆ PROCESOM
RECYKLINGU I ODZYSKU, Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH, WRZUCAMY DO POJEMNIKA/WORKA
Z ODPADAMI ZMIESZANYMI.

ZMIESZANE

POJEMNIK/WOREK KOLORU CZARNEGO

WRZUCAMY M.IN.
• piasek, kamienie (w niewielkich ilościach)
• ścinki gum (dętki, wycieraczki, opony rowerowe)
• zabrudzone ręczniki papierowe
• szczotki (miotły, mopy, szczoteczki do zębów,
końcówki od szczoteczek elektrycznych itp.)
• maszynki po goleniu
• worki do odkurzacza
• ceramikę, fajans, porcelanę
• lustra, witraże, szyby okienne
• odpady higieniczne (pieluchy, podpaski,
zużyte chusteczki)
• popiół węglowy
• tekstylia, odzież i obuwie nienadające się
do ponownego użycia
• kości zwierząt, ości ryb, mięso, odchody zwierzęce
• zużyte ścierki, gąbki kuchenne
NIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WRZUCAMY M.IN.
odpadów wielkogabarytowych
strzykawek, igieł, odpadów medycznych
odpadów niebezpiecznych
baterii oraz sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
odpadów budowlanych i poremontowych
żarówek, świetlówek
puszek po farbach, olejach, rozpuszczalnikach, lakierach
tonerów, tuszu
filtrów do oleju
leków

