
Chcemy przybliżyć Państwu problem jakim jest segregacja śmieci czyli dlaczego 

warto segregować i jak segregować? 

Z działalnością człowieka w poszczególnych dziedzinach życia łączy się powstawanie różnego rodzaju 

odpadów wymagających odpowiedniego gromadzenia i zagospodarowania dlatego musimy je 

segregować. Segregując śmieci przyczyniamy się przede wszystkim do ochrony zdrowia i środowiska, 

ale również do ponownego wykorzystania tych surowców. Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie 

posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. 

Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę energię. Z odpadów mogą powstać np., 

chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy 

ubrania. 

Na terenie miasta Chodzieży mieszkańcy są zobowiązani dostarczyć do PSZOK-u, czyli Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Młyńskiej 3 następujące frakcje odpadów: 

 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

 przeterminowanych leków i chemikaliów, 

 zużytych baterii i akumulatorów, 

 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

 mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

 odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

 zużytych opon, 

 odpadów zielonych, 

 papieru i tektury, 

 szkła bezbarwnego, 

 szkła kolorowego, 

 tworzywa sztucznego typu PET, 

 tworzywa sztucznego typu plastik przemysłowo-gospodarczy. 

Jak segregować odpady? 

Do niebieskich pojemników - makulatura wrzucamy: 

 gazety, czasopisma, katalogi, 

 książki w miękkich okładkach, 

 papier szkolny, biurowy, ścinki drukarskie, 

 karton, tekturę, worki papierowe, 

Do żółtych pojemników - tworzywo sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe wrzucamy: 

 puste butelki plastikowe po napojach, kosmetykach i środkach czystości, 

 plastikowe opakowania po żywności, folie, reklamówki, zakrętki, 



 czyste kanistry plastikowe, 

 puszki po napojach, konserwach 

 kapsle, drobny złom żelazny i metale kolorowe 

Do zielonych pojemników - szkło wrzucamy: 

 butelki i słoiki po napojach i żywności, 

 szklane opakowania po kosmetykach 

  

Czy wiesz, że... 

Produkcja puszki aluminiowej z recyklingu wymaga tylko 5% energii, potrzebnej do wyprodukowania 

puszki z rudy?  

 Pamiętaj: 

 zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika, 

 wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków, 

 wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu 

ograniczysz  zużycie plastikowych torebek, a gdy przynosisz do domu torby foliowe, warto 

wykorzystać je np. jako worki na śmieci, 

 jeśli to możliwe kupuj opakowania szklane a unikaj plastikowych, to zdrowsze, bo szkło nie 

wchodzi w reakcje z przechowywanymi w nim produktami, zwłaszcza z żywnością. 

 zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości 

(zobacz znak na opakowaniu). 

 do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników. 

  

Wszystkie wątpliwości i pytania mogą Państwo kierować na adres: odpady@chodziez.pl 
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