
BECZUSIA RADY
SEGREGUJ ODPADY!

Segreguj odpady opakowaniowe i zachę-

caj do tego członków Twojej rodziny, zna-

jomych, sąsiadów i kolegów z pracy. Tylko 

wspólne działanie, odpowiedzialność i sta-

rania każdego z nas mogą przyczynić się 

do  ochrony środowiska, w którym żyjemy.

Zapoznaj się z zasadami prawidłowej se-

gregacji i na co dzień przestrzegaj rad 

beczusia.

GMINA 

KALISZ POMORSKI 

NIE WRZUCAJ JAK LECI 
WSZYSTKIEGO DO ŚMIECI

Należy przez to rozumieć odpady, które nie 

mogą być umieszczane, ze względu na swoje 

rozmiary  lub masę w typowych pojemnikach:

 -stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele

- dywany, materace, pierzyny

- rowery

- zabawki dużych rozmiarów, wózki 

  dziecięce.

- wszelkiego rodzaju odpady sanitarne:

  wanny, umywalki, muszle toaletowe lub 

  spłuczki

- deski drewniane, belki, gruz, panele, ramy     

  części budowlane i okienne, drzwi, płoty

- grzejniki, płytki, rolety, 

ODPADY PROBLEMOWE

Opakowania po olejach samochodowych, opa-
kowania po środkach ochrony roślin,środki do
konserwacji i ochrony drewna, pozostałości 
farb, lakierów, klejów, żywic oraz rozpuszczal-
niki i ich opakowania należy przechowywać 

i oddać do moblinego punktu zbiórki 
odpadów bezpośrednio z posesji.

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Zużyte baterie zbierane są w ciągu całego
roku w instytucjach użyteczności publicznej:

- urządzenia gospodarstwa domowego: 

  chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do 

  ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elek-

  tryczne, wentylatory elektryczne, urządze-

  nia klimatyzacyjne, odkurzacze, zamiatacze 

  dywanów, żelazka, tostery, frytownice, noże 

  elektryczne

- sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: 

  komputery, laptopy, kalkulatory, faksy, 

  telefony

- sprzęt audiowizualny: kamery, sprzęt hi-fi, 

  wzmacniacz dźwięku, radia, telewizory

- sprzęt oświetleniowy: lampy fluorescencyjne

- wiatraki, piły, maszyny do szycia

- konsole do gier, sprzęt do radioterapii, do 

  badań kardiologicznych, analizatory 

- czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty

- młynki do kawy, noże elektryczne, elektry-

  czne szczoteczki do zębów, golarki, zegary, 

  wagi

ZUŻYTY SPRZĘT 
ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

    - PGKiM, ul. Wolności 10
    - Urząd Miejski, ul. Wolności 25

  oraz w placówkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa, ul. Błonie Kaszubskie 2
- Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie,  
  ul. Toruńska 9
- ZSP im. Pamięci Ofiar Terroryzmu  
  11 września 2001 r. ul. Wolności 20

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyj-

mowany jest w punktach sprzedaży detali-

cznej, przy zakupie sprzętu tego samego ro-

dzaju co zużyty sprzęt, w ilości nie większej 

niż ilość kupowanego nowego sprzętu.

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa
zbierane są w ciągu całego roku w pojemnikach
przeznaczonych do tego celu, ustawionych 
w aptekach na terenie miasta Kalisz Pomorski:

- Apteka „Remedium” Ul. Wolności 22a
- Apteka „Pod Wagą” Ul. B. Krzywoustego 7

- odpady budowlane i rozbiórkowe 

- odpady wytworzone w gospodarstwie domo-

  wym (np. podczas remontu):

- drobny gruz ceglany, betonowy i ceramiczny, 

  dachówki, pustaki, cegły, płytki, gres

- kawałki tynków, belki, okna

- palety drewniane, panele ścienne i podłogowe

- stemple budowlane, instalacje elektryczne

- płyty kartonowo - gipsowe

- materiały izolacyjne, stare tapety

- worki po wapnie, cemencie, klejach itp.

- ceramiczne sedesy, umywalki, brodziki pryszni-

  cowe, wanny, bidety.

                          Odpady powinny być zbierane 

                            w dostosowanych do tego konte-

             nerach podstawionych na indy-

                                   widualne zamówienie, a nastę-

                              pnie usuwane przez firmę wy-

                       wozową – na koszt właściciela nie-

          ruchomości w terminie ustalo-

  nym z podmiotem odbierającym. Kontener 

  można zamówić pod nr tel. 94-366-42-02. 

UWAGA!
SYSTEM NIE OBEJMUJE ODBIORU 

ODPADÓW  REMONTOWYCH

MOBILNY PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW 

PROBLEMOWYCH BEZPŁATNIE ODBIERA 

ODPADY Z TWOJEJ POSESJI CO 3 MIESIĄCE 

WEDŁUG HARMONOGRAMU ODBIORU.

Pamiętaj!

Jeśli przygotowałeś tego typu odpady 

zgłoś do nas pod nr tel: 94-361-62-11

Odpłatnie odbierane odpady budowlane:

czytaj: odpady remontowe

Ponadto podczas odbioru przyjmowane są:

więcej: www.kaliszpom.pl Więcej: www.bip.pgkim.kaliszpom.pl więcej: www.kaliszpom.plWięcej: www.bip.pgkim.kaliszpom.pl

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą:



JAK SEGREGOWAĆ ODPADY ?

- ceramikę, fajans, kryształy, szkło 

  stołowe, porcelanę, naczynia 

  żaroodporne

- lustra, rozbite szyby, znicze, zmiotki

- odzież, tekstylia, szmaty, obuwie, 

  rękawiczki lateksowe

- artykuły higieniczne (pampersy, 

  podpaski, waciki, zużytą watę, ligninę, 

  patyczki do uszu)

- resztki mydła w kostce, kosmetyki 

  typu tusz do rzęs, pomadka, fluid, 

  puder

- tubki po paście do zębów, do butów, 

  jednorazowe maszynki do golenia

- worki z odkurzacza, gąbki do mycia 

  i myjki do naczyń

- parasole, okulary, świece

- modelinę, plastelinę, flamastry, 

  kredki, pastele, korektory, długopisy

- butelki po oleju spożywczym

- zepsutą i przetworzoną żywność 

  (korniszony, przeciery, papryka, sosy)

- papier faxowy, woskowy, termiczny 

  i fakturowy

- papier połączony z innym materiałem np. folią, 

  metalem

- tłusty i zabrudzony papier po maśle i twarogu

- wycieraczki, dywaniki łazienkowe, poduszki

- tkaniny różnego rodzaju 

- resztki skór naturalnych i sztucznych

- bombki choinkowe

- zapalniczki

- zimny popiół z węgla i koksu 

- niedopałki papierosów

- piasek, kamienie itp.

Znak informuje:
że opakowanie nadaje się 
do ponownego wykorzystania.

Znak informuje:
aby puste opakowania wrzucać
do kosza nie zaśmiecając środo-
wiska.

Znak informuje:
o produktach rozkładających się
podczas kompostowania (BIO).

Znak informuje:
o przeznaczeniu opakowania do 
recyklingu. Produkt wykonany 
z aluminium.

Znak informuje:
o zakazie wrzucania produktu 
z innymi odpadami. Najczęściej 
umieszczane na sprzęcie
elektroniczym.

Znak informuje:
o przydatności opakowania 
do recyklingu.

Z polietylenu wykonane są: 
plastikowe butelki na wodę 
i napoje, włókno poliestrowe.

Z polietynelu dużej gęstości 
wykonane są:
butelki na mleko, 
oleje i detergenty.

Z polichlorku winylu wykonane
są ramy okienne, pojemniki
na chemikalia, wykładziny i płytki
podłogowe, części samochodowe.

W prawidłowej segregacji pomogą Państwu
znaki umieszczone na opakowaniach

kupowanych produktów

BIO- przeterminowaną 

  żywność

- obierki z owoców i warzyw

- chwasty, pozostałości roślin

- fusy po kawie i herbacie, herbatę 

  ekspresową

- kości, trociny, ręczniki papierowe, 

  papier i chusteczki

- odpady zielone ( skoszona trawa, 

  ścięte krzewy, liście) itp.

Tu 
wrzucamyTu 

wrzucamy
Szkło

- gazety i czasopisma

- książki w miękkich okładkach lub 

   po usunięciu twardych okładek

- reklamy i prospekty

- tekturę, kartony, koperty

- listy, papier do pisania

- torebki i worki papierowe

- papierowe opakowania

- ścinki drukarskie

Szkło- kolor zielony  
Papier – kolor niebieski
Plastik – kolor żółty
Bio- kolor brązowy
Zmieszane- kolor czarny

 
Przygotuj kosz, tak 
aby można było roz-
dzielić poszczególne 
frakcje odpadów 
komunalnych:

Tu 
wrzucamy Papier

- zgniecone i puste butelki plastikowe (PET)

- plastikowe zakrętki

- plastikowe opakowania po 

  produktach spożywczych ( pojemniki po 

  jogurtach, napojach, masłach i margarynie)

- plastikowe opakowania po chemii 

  gospodarczej, środkach czystości 

- opakowania po chipsach, batonach, 

  zupkach w proszku;

- kartony po mleku, napojach, sokach

- metalowe opakowania po konserwach

  i napojach, karmie dla psów i kotów

- puszki po piwie, coca-coli itp.

- drobny złom

- plastikowe torby, worki foliowe

- plastikowe koszyki po owocach

- puste opakowania po tabletkach, zużyte 

  świeczki do podgrzewaczy  tzw. tealighty

- opakowania po wędlinach, owocach 

  i warzywach itp.

Zmieszane
Tu 
wrzucamy

Tu 
wrzucamy

Z małej gęstości 
wykonane są torby na zakupy, 
naczynia jednorazowe, pojemniki
na rury.

polietynelu 

Drogi Mieszkańcu!

- szklane opakowania 

  po kosmetykach

- szklane słoiki bez nakrętek, zacisków, 

  gumowych uszczelek

- stłuczkę szklaną bez zanieczyszczeń

- szklane butelki po napojach, sokach, 

  alkoholach, oraz uszkodzone ich części

- inne opakowania szklane

Plastik
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