
Odpady segreguję, bo surowców nie marnuję!

Kolor żółty: PLASTIK, 

MAKULATURA, OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE I METAL
Wrzucamy:

Puste butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), 

Puste butelki po kosmetykach i środkach czystości (np. po 

szamponach, płynach), 

Plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, 

margarynach), 

Folie i torebki z tworzyw sztucznych, 

Czyste kanistry plastikowe, 
Opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka).

Papier, gazety, czasopisma,

Opakowania kartonowe po sokach i mleku.

Nie można wrzucać:

Jednorazowych pieluch (PAMPERSÓW) !!!

Opakowań po medykamentach, 

Opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po 

farbach i lakierach,

Opakowań po nawozach, środkach chwasto i owadobójczych,

Opakowań po aerozolach, zderzaków samochodowych, styropianu.

Kolor zielony: SZKŁO

Wrzucamy:

Butelki szklane, 

Słoiki

Szklane opakowania

po kosmetykach.

Nie można wrzucać:

Szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła 

zbrojonego, luster), 

Szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń 

żaroodpornych, 

Ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, 

talerze), 

Żarówek, świetlówek, kineskopów,

Szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z 

jakąkolwiek zawartością.   

To co zostanie po przeprowadzonej 

segregacji wrzucamy do pojemnika 

na odpady zmieszane (np. zużyte 

środki higieny osobistej (wata, 

pieluchy, podpaski, chusteczki 

higieniczne), wilgotny i zabrudzony 

papier oraz folia, pety, szkło 

stołowe (np. talerze, miski, 

szklanki),  worki od odkurzacza, 

zimny popiół.

Więcej informacji na temat 

gospodarki odpadami na stronie

www.choczewo.com.pl

Uwaga:

Nie zapomnij zgnieść plastikowych butelek, kartoników 

oraz puszek!

Opakowania ze szkła i plastiku przed wrzuceniem do 

worka należy wstępnie oczyścić z ich zawartości.



Odpady segreguję, bo surowców nie marnuję!

Odpady wielkogabarytowe (meble, urządzenia sanitarne itp.) 

oddajemy podczas tzw. wystawek, organizowanych 2 razy w roku 

w okresie od 15 kwietnia do 30 maja oraz od 1 września do 15 

października. 

Baterie zanosimy do szkół, Urzędu Gminy i placówek 

handlowych.

Zużytą odzież, oddajemy do ustawionych na terenie gminy 

pojemników. 

Przeterminowane lekarstwa oddajemy do Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Choczewie.

Wprowadzone zmiany:

Od 01.01.2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe zasady 

gospodarowania odpadami obowiązują od 1 lipca 2013 roku. 

BĄDŹ EKO, SEGREGUJ ODPADY, PŁAĆ MNIEJ!

Urząd Gminy Choczewo

ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo.

W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW (PSZOK) można oddać:
Chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin),

Leki,

Akumulatory,

Świetlówki,

Zużyte kartridże i tonery,

Przepracowany olej,

Odpady zielone,

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele itp.),

Elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, pierzyny),

Meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), 

Sprzęt sportowy, dużych rozmiarów zabawki dla dzieci, wózki i chodziki dziecięce, 

Stolarka okienne i drzwiowa, 

Urządzenia sanitarne (wanny, muszle, zlewozmywaki),

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, mikrofalówki, telewizory, 

komputery itp.),

Zużyte opony.

Punkt będzie czynny, wg harmonogramu, 2 razy w miesiącu w 
okresie od kwietnia do września, zaś od października do marca raz 
w miesiącu. 


