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Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż od dnia 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy Gminy 
Miasto Chełmża mają obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Wynika to 
zarówno z nowelizacji  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach jak i przepisów lokalnych, w tym Regulaminu utrzymania 
porządku i czystości na terenie Gminy Miasta Chełmża.

Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym spo-
sobem gromadzenia odpadów. Zgodnie z art. 6k ust. 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010  
z późn. zm.) brak segregacji lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu 
skutkować będą odebraniem odpadów jako zmieszane i nałożeniem opłaty sank-
cyjnej w  wysokości 50 zł/osobę miesięcznie, po uprzednim przeprowadzeniu 
postępowania administracyjnego.

Opłata sankcyjna w wysokości 50zł/ osobę dotyczyć będzie wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, na której stwierdzono brak lub 
nieprawidłową segregację.

Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie 
z Uchwałą  nr XII/109/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 stycznia 2020 r. wynosi  
23 zł/osobę/ miesiąc.

Związku z powyższym prosimy o przywiązanie szczególnej staranności podczas 
segregowania i gromadzenia odpadów w pojemnikach.

Przed umieszczeniem odpadów w pojemniku zwróć uwagę na symbole umiesz
czone na opakowaniu.

Dbaj o czystość

Znak przypomina o tym, by opakowanie po zużytym  
produkcie wyrzucić do kosza.

Opakowanie nadaje się do recyklingu

Symbolem odzysku jest ten znak. Informuje on, że opakowanie 
wykonane jest z surowca, który można poddać recyklingowi.

Opakowanie biodegradowalne

Znak występuje na opakowaniach, które rozkłądają się  
podczas kompostowania.

Znak przekreślonego kontenera

Zwykle występuje na sprzętach elektronicznych, RTV i AGD. 
Oznacza on, że po zużyciu produktu nie wolno wyrzucać  
do kosza razem z innymi produktami.



PAPIER
ZMIESZANE

BIOODPADY

SZKŁO

PLASTIK

SZKŁO

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

• czyste butelki  szklane po napojach i słoiki 
szkla ne po żywności bez zawartości,  
pozbawione zakrętek i kapsli,

• butelki po napojach alkoholowych,
• szklane opakowania po kosmetykach  

i chemii gospodarczej,
• wszelkie czyste, bez zawartości, szkło 

opakowaniowe
• Wrzucamy bez worków.

• szkła stołowego – żaroodpornego,
• ceramiki, doniczek,
• zniczy z zawartością wosku,
• nieopróżnionych opakowań po lekach, 

olejach, rozpuszczalnikach,
• monitorów i lamp telewizyjnych,
• szyb okiennych, samochodowych  

i zbrojonych,
• fajansu i porcelany, 

luster  i witraży,
• reflektorów.

PAPIER

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

• opakowania z papieru i tektury,
• gazety i czasopisma,
• katalogi, prospekty, foldery,
• papier szkolny i biurowy,
• książki i zeszyty, 
• torebki papierowe,
• papier pakowy.
• Wrzucamy bez worków.

• papieru powlekanego folią i kalką,
• kartonów po mleku i napojach,
• zużytych papierowych art. higienicznych, 

pieluch jednorazowych,  podpasek, 
pampersów,

• worków po nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych,

• zatłuszczonego brudnego papieru.

Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów  
Komunalnych    
ul. Toruńska 1,  
87-140 Chełmża

Czynny w okresie od 1 listopada 
do 31 marca od wtorku do piątku,  
w godzinach od 8.00 do 16.00,
W okresie od 1 kwietnia do 31 
października od wtorku do piątku, 
w godzinach od 10.00 do 18.00,
 W soboty przez cały rok, w godzi-
nach od 10.00 do 14.00.

PLASTIK
(Tworzywa sztuczne, 
Metale,  Opakowania 
Wielomateriałowe)

BIOODPADY

POPIÓŁ

ZMIESZANE

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:
NIE WRZUCAMY:

• plastikowe opakowania po napojach, 
produktach chemii gospodarczej (szamponach, 
mydle w płynie, płynach do: prania, płukania, 
mycia, itp.),

• plastikowe opakowania po produktach spo-
żywczych oraz żywności (jogurtach, serkach, 
kefirach, tłuszczach spożywczych, itp.),

• plastikowe zakrętki, koszyczki po owocach  
i innych produktach,

• plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne 
folie w tym folie aluminiowe,

• plastikowe zabawki po usunięciu urządzeń 
elektronicznych,

• opakowania wielomateriałowe – kartony po 
mleku, sokach, mrożonkach,

• puszki po napojach, sokach,
•  puszki z blachy stalowej  po żywności  

(konserwy),
• metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików  

i innych pojemników,
• drobne metalowe artykuły domowe np. garnki, 

patelnie itp.
• złom żelazny i metale kolorowe.
• Wszystkie wymienione odpady umieszczamy  

w pojemniku,  czyste, po ich dokładnym opróż-
nieniu. W przypadku odpadów opakowanio-
wych z plastiku, zaleca się je zgnieść. 

• Wrzucamy bez worków.

• odpady kuchenne np.  resztki owoców, warzyw, 
obierki,

• fusy po herbacie i  kawie wraz z papierowymi 
filtrami,

• skorupki jaj,
• stary chleb,
• odpady zielone  z ogrodu: skoszoną trawę, liście, 

ścięte drobne gałązki, chwasty, zwiędłe kwiaty,
• trociny i korę drzew,
• ziemię doniczkową, 
• Wrzucamy bez worków.

• zimny popiół, pochodzący z palenisk 
domowych, bez dodatkowych opakowań 
typu worki foliowe, reklamówki.

• Odpady pozostałe po segregacji:
• odpady higieniczne (zużyte pieluchy jednorazo-

we,  podpaski, pampersy, patyczki do uszu)  
z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych,

• resztki: mięs, wędlin, ryb, kości, jaj, serów, itp.
• porcelanę, kryształy, ceramikę, fajans, naczynia 

arcoroc, lustra,
• zanieczyszczone folie, zatłuszczony, zabrudzony 

papier,
• zmiotki, worki z odkurzacza,
• odchody zwierzęce, zanieczyszczony żwir,
• zdjęcia.• opakowań z zawartością i brudnych, w szcze-

gólności zaolejonych,
• opakowań po farbach i lakierach, styropianu 

budowlanego,
• opakowań po aerozolach, lekach, środkach 

owado- i chwastobójczych,
• strzykawek, wenflonów, opakowań po lekach  

i innych art. medycznych,
• odpadów higienicznych (pampersy, podkłady, 

podpaski, patyczki do uszu)
• zużytego sprzętu elektrycznego i elektroniczne-

go, baterii i akumulatorów,
• części samochodowych.

• kości zwierząt, mięs i padliny zwierzęcej,
• ości ryb, 
• oleju jadalnego, 
• drewna impregnowanego, 
• płyt wiórowych i MDF, 
• odchodów zwierzęcych,
• popiołów z węgla kamiennego. 

Uwaga ! 
Bioodpady z domieszką niewielkiej ilości innych 
odpadów, szczególnie odpadów niebezpiecz-
nych, nie nadają się do kompostowania! 

• Odpadów niebezpiecznych dla środowiska,  
np.: zużytych świetlówek i żarówek energo-
oszczędnych,

• sprzętu RTV i AGD,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• przeterminowanych lekarstw,
• opakowań po środkach owado- i chwastobój-

czych,
• opakowań po farbach i lakierach.

W PSZOK-u z wyłączeniem 
zmieszanych odpadów komu-
nalnych, przyjmowane są po-
segregowane następujące grupy 
odpadów: tworzywa sztuczne 
i metale oraz opakowania 
wielomateriałowe; papier i tektu-
ra; szkło; zużyte baterie i akumu-
latory; zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny; odzież i tekstylia: 
leki , igły, strzykawki oraz odpady 
limitowane na gospodarstwo 
domowe/na rok: meble i inne od-
pady wielkogabarytowe – 200 kg;  
odpady budowlane i rozbiórkowe 
wraz z opakowaniami po 
materiałach budowlanych – 500 kg;  
zużyte opony – jeden komplet  
(4szt.) w rozmiarze do 20 cali; 
odpady zielone – 10 kg.
W przypadku dostarczenia na 
PSZOK niekompletnych, wybra-
kowanych urządzeń elektryc-
znych i elektronicznych, zos-
tanie pobrana opłata zgodnie  
z obowiązującym cennikiem!!!!


