
JAK SEGREGOWAĆ ODPADY? 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 

 

Do pojemnika „Plastik” trafiają tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania 

wielomateriałowe, m.in.: 

• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, 

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

• plastikowe opakowania po produktach spożywczych, 

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

• plastikowe opakowania po środkach czystości (np. proszku do prania), kosmetykach (np. po 

szamponach, paście do zębów) itp. 

• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, 

• aluminiowe puszki po napojach i sokach, 

• folie aluminiowe, 

• metale kolorowe, 

• kapsle, zakrętki od słoików, 

• aluminiowe wieczka, 

• butelki PET, 

• etykiety z folii termokurczliwej, 

• czyste folie opakowaniowe, 

• foliowe saszetki po kosmetykach, sosach, jedzeniu, 

• garnki, blachy do pieczenia, 

• kapsułki po kawie, 

• kartony po napojach, 

• koperty z folią bąbelkową, 

• metalowe nakrętki od słoików, kapsle, 

 



• opakowania po jogurcie, 

• produkty z biodegradowalnego plastiku, 

• produkty z gumy i kauczuku, 

• puszki po napojach, konserwach, 

• styropian opakowaniowy np. po sprzęcie AGD, sprzęcie elektronicznym, 

• tubki po paście do zębów, 

• woreczki foliowe 

• plastikowe zabawki po usunięciu urządzeń elektronicznych. 

Tego nie wyrzucamy:  

• 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. 

Wskazówki: 

• opakowania po żywności czy kosmetykach opróżniamy, ale nie musimy ich myć, 

• jeśli opakowanie ma etykietę z folii termokurczliwej, o ile to możliwe, należy ją zdjąć, 

• z kopert z folią bąbelkową można – choć nie trzeba – usunąć papier i wyrzucić go do pojemnika na 

papier, 

• aluminiowe wieczka przed wyrzuceniem oddzielamy od pojemników, 

• butelki zgniatamy i odkręcamy z nich nakrętki. 

PAPIER 

 

 



Do pojemnika „Papier” trafiają: 

• opakowania z papieru, karton, tektura (także falista), 

• katalogi, ulotki, prospekty, 

• gazety i czasopisma, 

• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, 

• zeszyty i książki, 

• papier pakowy, 

• torby i worki papierowe. 

• kartony po jajkach, 

• pudełka  (niezatłuszczone), 

• rurki po papierze toaletowym i ręcznikach. 

Tego nie wyrzucamy:  

• 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 innych materiałów higienicznych, 

• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, 

• ubrań. 

Wskazówki: 

• jeśli to możliwe, z kartonowych paczek usuwamy taśmę klejącą i wyrzucamy ją do pojemnika na 

odpady zmieszane, 

• zabrudzone/zatłuszczone części papieru – np. pudełek po pizzy – odrywamy i wyrzucamy do 

pojemnika na odpady zmieszane, 

• z zeszytów czy gazet nie trzeba wyrywać zszywek, 

• z książek czy kalendarzy oddzielamy duże elementy – np. okładki czy ramki. 

SZKŁO 

 



Do pojemnika “Szkło” trafiają: 

• szklane butelki  po napojach  (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), 

• szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców), 

• szklane opróżnione słoiki bez nakrętek. 

Tego nie wyrzucamy:  

• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, 

• 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. 

Wskazówki: 

• opróżnione słoiki wyrzucamy do pojemnika na odpady szklane, natomiast nakrętkę do właściwego ze 

względu na tworzywo pojemnika, 

• słoików nie trzeba myć. 

ODPADY BIODEGRADOWALNE 

 



Do pojemnika „BIO“ trafiają: 

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

• drobne gałęzie drzew i krzewów, 

• skoszona trawa, liście, kwiaty, 

• trociny i kora drzew, 

• niezaimpregnowane drewno, 

• resztki jedzenia, 

• części roślin, 

• fusy z kawy i herbaty wraz z papierowymi filtrami, 

• owoce, 

• skorupki jajek, 

• warzywa, 

• zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np. zepsuta zupa). 

Tego nie wyrzucamy:  

• kości zwierząt, 

• ości ryb, 

• oleju jadalnego, 

• odchodów zwierząt, 

• popiołu z węgla kamiennego, 

• leków, 

• drewna impregnowanego, 

• płyt wiórowych i pilśniowych MDF, 

• ziemi i kamieni  

• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 

Wskazówki:  

Zdarza się, że odpady biodegradowalne wyrzucane są do pojemników w torebkach foliowych. Najlepiej 

wyrzucać je bezpośrednio bez worka do pojemnika brązowego na bioodpady, nawet jeśli worek jest 

teoretycznie biodegradowalny. Gdy taka „foliówka” trafia do sortowni, maszyny mogą mieć problem z ich 

oddzieleniem od reszty odpadów. 

Niemniej jednak odpady biodegradowalne można wrzucać do pojemnika BIO tylko w opakowaniach 

biodegradowalnych np. z papieru, ale niezadrukowanych – opakowania dostępne odpłatnie w siedzibie ZGK 

sp. z o. o przy ulicy Toruńskiej 1 w Chełmży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ODPADY ZMIESZANE 

 

Do pojemnika „odpady zmieszane” trafiają: 

• gąbki, szmatki; 

• kurz z odkurzacza; 

• maszynki do golenia; 

• mięso, ryby, resztki zwierzęce; 

• nabiał, ser, jaja; 

• niedopałki papierosów; 

• odchody zwierząt; 

• olej do smażenia; 

• paragony ze sklepu/bankomatu; 

• pergamin; 

• piasek; 

• plastikowe opakowania po tłuszczu; 

• porcelana, fajans; 

• produkty higieniczne (pieluchy, pałeczki higieniczne, bandaże, podpaski, tampony, wata); 

• produkty skórzane, futrzane; 

• włosy, sierść, pióra; 

• zatłuszczony papier; 

• zapalniczka (pusta); 

• zbite naczynia, szklanki, kieliszki; 

• zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne; 

• żwirek czy trociny z kuwet dla zwierząt. 

Tego nie wyrzucamy:  

• odpady wielkogabarytowe,  

• odpady budowlane i rozbiórkowe,  

• zużyte opony,  

• baterie, 

• akumulatory,  



• lekarstwa,  

• odpady medyczne, 

• świetlówki,  

• opakowania po środkach ochrony roślin, 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Do kanalizacji trafiają: 

• woda z prysznica, zlewów, toalety (w tym papier toaletowy), 

• odchody (również zwierząt); 

• woda z prania. 

Tego tu nie wyrzucamy:  

• środki chemiczne, leki (!),  

• artykuły sanitarne: bandaże, pieluchy lub tampony,  

• fusy od kawy,  

• olej,  

• piasek,  

• resztki jedzenia,  

• niedopałki papierosów,  

• ręczniki papierowe. 

 

UWAGA! Niewymienione powyżej rodzaje śmieci – 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) – nie mogą być wyrzucane do zwykłych pojemników. 

To tzw. odpady niebezpiecznie, które trzeba oddawać w wyznaczonych do tego punktach, np. sklepach 

(baterie, sprzęt elektroniczny) czy aptekach (leki). 

Większe śmieci takie jak meble czy duży sprzęt elektroniczny najlepiej oddać nieodpłatnie do tzw.  

PSZOK-u. Jest to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w siedzibie  

ZGK sp. z o. o. przy ul. Toruńskiej 1 w Chełmży - nr tel. 56 675 22 06, www.zgk-chelmza.pl/szo 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny:  

- w okresie od 1 listopada do 31 marca, w dni robocze, od wtorku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00;  

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w dni robocze, od wtorku do piątku, w godzinach od 10:00 do 

18:00,  

- oraz przez cały rok w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 10:00 do 14:00. 

 

Jako „elektroodpady” należy traktować zużyte: 

• elektroniczne urządzenia biurowe: komputer, monitory, telefony, 

• elektroniczny sprzęt do rekreacji: zabawki z elektroniką, projektor, radio, telewizor, magnetowid  

i kasety itp.; 

• kable; 

• narzędzia: wiertarka, piła elektryczna, kosiarka itp.; 

• nośniki danych: płyty CD, kasety, dyskietki, nośniki USB, karty pamięci, 

• urządzenia AGD: żelazko, suszarka do włosów, zmywarka, ekspres do kawy, klimatyzacja, kuchenka, 

lodówka, lampa, mikser, maszyna do szycia, golarka, lampa stojąca, odkurzacz, zamrażarka, toster, 

pralka. 

Jako „odpady wielkogabarytowe” traktujemy: 

http://www.zgk-chelmza.pl/szo


• materace; 

• meble; 

• wyroby tapicerskie np. wersalki, fotele, tapczany; 

• zabawki dużych rozmiarów. 

Uwaga: meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, w ramach wnoszonej do Urzędu Miasta Chełmży opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w ilości do 200 kg na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym. 

Jako „odpady poremontowe” traktujemy np.: 

• materiały budowlane w tym: cegła z rozbiórki, płytki ceramiczne, gres, styropian budowlany, 

• umywalki, wanny, kabiny prysznicowe,  

• miski ustępowe. 

UWAGA: 

 Odpady poremontowe stanowiące odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców, pochodzące z 

drobnych remontów nieruchomości zamieszkałych, należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK), w ramach wnoszonej do Urzędu Miasta Chełmży opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ilości do 500 kg na gospodarstwo domowe w danym roku 

kalendarzowym. 

 

Zużyte opony należy przekazywać do: 

• Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w ramach wnoszonej do Urzędu Miasta 

Chełmży opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ilości do 4 sztuk opon o wielkości do 

20” na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym, 

•  punktów ich sprzedaży. 

Zużyte baterie należy: 

• gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności 

publicznej, 

• przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

•  przekazywać do punktów ich sprzedaży. 

Zużyte akumulatory należy: 

• przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

• przekazywać do punktów ich sprzedaży. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do: 

•  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,  

•  punktów ich sprzedaży. 

Przeterminowane leki należy: 

• gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach, 

• przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 



• 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 należy przekazywać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Chemikalia w tym opakowania po farbach i olejach samochodowych etc., należy 

przekazywać do: 

• Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

• punktów ich sprzedaży. 

 Tekstylia i odzież - należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Co zrobić z kartonem po mleku? 

Problematyczne w segregowaniu mogą być niektóre odpady. Dobrym przykładem są tutaj np. kartony po 

mleku czy sokach, z segregacją, których sporo osób ma nie lada kłopot. Kartony tego typu to opakowania 

wielomateriałowe. Należy je wyrzucać do żółtego pojemnika. Wcześniej najlepiej jeszcze oderwać rogi 

przyklejone do boków kartonu i zagnieść go tak, aby zajmował jak najmniej miejsca. 

Czy myć śmieci przed wyrzuceniem?  

To kolejny problem, który często pojawia się przy segregacji. Jeśli chodzi np. o kubeczek po jogurcie – nie 

trzeba go myć przed wyrzuceniem. To samo dotyczy zużytego słoika czy wykorzystanej butelki.  

Nie szkodzi, że są nieumyte. Odpady myte są w sortowni. 

 

 

 

 

 

 

 


