
Informacja 

Szczegółowy sposób segregacji odpadów określa samodzielnie każda gmina. Jednak wszędzie 
obowiązuje podstawowa zasada – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do 
powtórnego przetworzenia. Na terenie powiatu chojnickiego i człuchowskiego znajduje się 12 gmin. 
Poszczególne gminy przyjęły różne rozwiązania selekcji odpadów. W większości gmin obowiązuje 
pojemnik na szkło oraz pojemnik na papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 
i metale. Są gminy, które posiadają osobne pojemniki na papier i tekturę, osobne pojemniki na popiół, 
osobne pojemniki na odpady biodegradowalne, lub pojemnik wykorzystywany sezonowo na popiół 
(w miesiącach zimowych) i na odpady biodegradowalne (w miesiącach letnich). Niezależnie od tego, 
która metoda segregacji odpadów obowiązuje na terenie gminy ważne, aby praktykować osobne 
zbieranie surowców wtórnych oraz oddzielanie odpadów biodegradowalnych. Te proste czynności 
pozwalają uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia, oraz 
pozwalają zmniejszyć ilość deponowanych odpadów na składowisku. 

Zasady segregacji poszczególnych frakcji odpadów 

Popiół  

Pojemnik przeznaczony na popiół jest zazwyczaj metalowy (lub wykonany z tworzywa sztucznego 

w kolorze szarym lub brązowym). Do tego pojemnika wyrzucamy popiół pochodzący z domowych 

pieców – niezależnie czy jest to popiół drzewny, czy węglowy) 

Nie wyrzucamy: 

• trocin, odchodów zwierząt, odpadów biodegradowalnych i innego rodzaju odpadów 

Zalecenia: 

• ze względu na stan pojemników i zagrożenie pożarowe, nie należy wrzucać do pojemnika 

gorącego popiołu 

 

Szkło  

Pojemnik przeznaczony do selektywnej zbiórki opakowań szklanych powinien mieć kolor zielony 

Należy wrzucać: 

• opakowania szklane: butelki i słoiki niezależnie od koloru 

Nie należy wrzucać: 

• Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów 

• Szkła okularowego 

• Szkła żaroodpornego 

• Zniczy z zawartością wosku 

• Żarówek i świetlówek 

• Reflektorów 

• Szklanych opakowań po kosmetykach 

• Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych 

• Luster 

• Szyb okiennych i zbrojonych 

• Monitorów i lamp telewizyjnych 

• Termometrów i strzykawek 

Zalecenia: 

Należy wyrzucać opakowanie opróżnione, czyli bez zawartości. Zalecamy odkręcanie metalowych 

bądź plastikowych nakrętek – jeśli jest to możliwe. Nie ma potrzeby mycia słoików czy butelek, 



zrywania etykiet papierowych czy też zdejmowania obręczy metalowych lub plastikowych. Recykler 

poradzi sobie z tego typu zanieczyszczeniami surowca. 

 

ODPADY BIODEGRADOWALNE 

Pojemnik przeznaczony na odpady biodegradowalne powinien być koloru brązowego. 

Należy wrzucać: 

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

• gałęzie drzew i krzewów 

• skoszoną trawę, liście, kwiaty 

• trociny i korę drzew 

• resztki żywności 

Nie należy wrzucać: 

• odchodów zwierząt 

• popiołu z węgla kamiennego 

• leków 

• drewna impregnowanego 

• płyt wiórowych i MDF 

• ziemi i kamieni 

Zalecenia: 

Wyrzucamy odpady bez foliowych woreczków czy innych opakowań. 

 

Na terenie powiatu chojnickiego i człuchowskiego są gminy, które wdrożyły wspólny pojemnik na 

papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, oraz gminy, których mieszkańcy 

posiadają osobny pojemnik na tworzywa sztuczne i metale oraz osobny pojemnik na papier i karton. 

Niezależnie od tego na ile frakcji dzielimy odpady, zasada pozostaje jedna: oddzielamy surowce od 

pozostałych odpadów.   

 

Tworzywa sztuczne i metale 

Pojemnik przeznaczony do zbiórki odpadów opakowaniowych wykonanych z tworzyw sztucznych i 

metali powinien być koloru żółtego. 

Należy wrzucać: 

• plastikowe butelki po napojach 

• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych (do czego zachęcamy) 

• plastikowe opakowania po produktach spożywczych 

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

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

• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie 

• aluminiowe puszki po napojach 

• puszki po konserwach 

• folię aluminiową 

• metale kolorowe 

• kapsle, zakrętki od słoików 

Nie należy wrzucać: 

• butelek i pojemników z zawartością 



• plastikowych zabawek 

• 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 

Zalecenia: 

Po pierwsze należy zawsze zgniatać odpady. Zgnieciona butelka zajmuje ¼ objętości niezgniecionej. 

Po drugie warto zdejmować etykiety termokurczliwe oraz odkręcać aplikatory takie jak spryskiwacze. 

 

Papier  

Jeżeli mieszkamy na terenie gminy, gdzie obowiązuje jeden wspólny pojemnik na tworzywa sztuczne 

i papier wtedy papierowe odpady wyrzucamy do pojemnika żółtego. Jeżeli zaś obowiązuje osobny 

pojemnik na papier powinien on być koloru niebieskiego.   

Należy wrzucać: 

• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą) 

• katalogi, ulotki, prospekty 

• gazety i czasopisma 

• papier szkolny i biurowy 

• zeszyty i książki 

• papier pakowy 

• torby i worki papierowe 
Nie należy wrzucać: 

• 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 
Zalecenia: 

Należy składać kartony, aby zajmowały jak najmniej miejsca. 

 

ODPADY ZMIESZANE 

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać 

w procesie recyklingu. 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). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych. Można je 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. 

 


