
PODSTAWOWE 
ZAŁOŻENIA
SEGREGACJI ODPADÓW 
na terenie Gminy Lichnowy

Wskazówki dotyczące segregacji odpadów

Od 1 lipca 2013 r. każda nieruchomość zostanie wyposa-
żona w pojemnik na odpady zmieszane, natomiast nieru-
chomość, na terenie której prowadzona będzie selektywna 
zbiórka odpadów wyposażona będzie dodatkowo w kom-
plet worków:

• Worek na szkło  
– napis „SZKŁO”, kolor zielony, bądź przezroczysty,

• Worek na papier  
– napis „MAKULATURA”, kolor niebieski,

• Worek na tworzywa sztuczne,  
opakowania wielomateriałowe i metal  
– napis „PLASTIK”, kolor żółty,

• oraz w metalowy pojemnik do zbiórki popiołu.

Zbiórka odpadów komunalnych bezpośrednio z terenu 
nieruchomości będzie obejmowała:
• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
• papier,
• szkło,
• tworzywa sztuczne, metale i opakowania  

wielomateriałowe,
• popioły (z budynków ogrzewanych paliwem stałym  

w sezonie grzewczym od 2 listopada do 30 kwietnia).

Pozostałe frakcje odpadów należy dostarczać do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):
• przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe tj. odpady, które 

ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być 
umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych 
do zbierania odpadów komunalnych (np. stolarka bu-
dowlana, meble, armatura sanitarna, opakowania i inne 
materiały o dużych rozmiarach),

• zużyte opony,
• odpady budowlano-rozbiórkowe, z wyjątkiem odpadów 

niebezpiecznych i materiałów występujących w stanie 
naturalnym.

W celu prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów komu-
nalnych, należy zapoznać się z wymogami przedstawionymi 
poniżej. Wymienione zostały poszczególne rodzaje odpadów 
ze wskazaniem pojemnika do jakiego powinny trafić. 

 PAPIER I TEKTURA

NALEŻY WRZUCAĆ:
• gazety i czasopisma,
• prospekty, katalogi i reklamy, kalendarze i terminarze,
• papierowe torby i worki,
• zużyte zeszyty i stare książki,
• papier biurowy i szkolny,
• kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania,
• koperty,
• mapy,
• ścinki drukarskie.

NIE WOLNO WRZUCAĆ:
• zabrudzonego, szczególnie zatłuszczonego papieru,  

opakowań z zawartością żywności,
• kartonów i tektury pokrytych folią aluminiową,
• worków po cemencie, wapnie, klejach budowlanych,
• papieru faxowego, termicznego i przebitkowego,
• segregatorów z okuciami,
• kalki technicznej,
• odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch),
• tapet,
• papierowych worków z odkurzaczy,
• papieru fotograficznego,
• odpadów zawierających PVC.

Urząd Gminy Lichnowy
ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy

Więcej informacji 
dotyczących gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Lichnowy

można znaleźć na stronie lichnowy.pl lub 

bip.lichnowy.pl/gospodarka-odpadami

ZANIM WYRZUCISZ: 
• Opróżnij i oczyść opakowanie z resztek zawartości

• Zgnieć butelki PET, kartony, pudełka i puszki

• Nie rozbijaj odpadów ze szkła



 SZKŁO 

NALEŻY WRZUCAĆ:
• butelki i słoiki po napojach i żywności,
• opakowania po kosmetykach, napojach alkoholowych 

(bez korków i zakrętek),
• inne szklane przedmioty wykonane z grubego szkła 

(spadki pod szklanki, kufle itp.),
• szklane flakony.

NIE WOLNO WRZUCAĆ:
• ceramiki, fajansu, porcelany i kryształów,
• szkła stołowego, żaroodpornego, okularowego,  

okiennego i zbrojonego,
• doniczek,
• szyb samochodowych,
• luster,
• żarówek, reflektorów,
• luksferów (pustaków szklanych),
• żarówek, lamp fluorescencyjnych i neonowych,
• ekranów i lamp telewizyjnych,
• zniczy z woskiem,
• szkła gospodarczego (misek, szklanych talerzy, np.  

naczyń typu arco, figurek porcelanowych itp.),
• szklanych opakowań farmaceutycznych, chemicznych  

z pozostałościami zawartości,
• odpady ze szkła przemysłowego.

W przypadku, gdy dany odpad nie kwalifikuje się do żadne-
go z pojemników na wysegregowane odpady komunalne (np. 
składa się z wielu materiałów, niemożliwych do rozdzielenia), 
należy go wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane lub 
przekazać do PSZOK-u.

UWAGA! W przypadku gdy odpady komunalne zmieszane 
będą gromadzone niezgodnie z  regulaminem (np. poza po-
jemnikami, w pojemnikach niezgodnych z regulaminem) od-
bierający odpady powiadomi Gminę o działaniu właściciela 
nieruchomości niezgodnie z regulaminem.

 TWORZYWA SZTUCZNE I METAL

NALEŻY WRZUCAĆ:
• zgniecione puszki aluminiowe po napojach,
• puszki z blachy stalowej, po konserwach, owocach,  

napojach,
• naczynia do gotowania,
• drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych 

(np. zabawki, narzędzia),
• folię aluminiową, folię opakowaniową,
• pokrywki ze słoików,
• kapsle z butelek oraz metalowe i plastikowe nakrętki,
• zgniecione plastikowe opakowania po napojach,
• plastikowe worki, torebki i reklamówki,
• plastikowe koszyki po owocach i pojemniki po wyrobach 

garmażeryjnych,
• opakowania wielomateriałowe po płynnej żywności,  

kartony po mleku, sokach itp. – tzw. tetrapaki,
• puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe  

po napojach (np. typu PET),
• puste opakowania po kosmetykach i środkach czystości 

(typu PE-LD i PE-HD – polietylen), po płynach do prania, 
do naczyń, szamponach, kremach,

• plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, 
serkach, kefirach, margarynach),

• artykuły gospodarstwa domowego (szczoteczki,  
mydelniczki, wiaderka, miski, kosze).

NIE WOLNO WRZUCAĆ:
• opakowań z zawartością, mokrych lub zabrudzonych 

tłuszczem folii,
• baterii oraz puszek po farbach, lakierach,
• opakowań po lekach i aerozolach, tworzyw pochodzenia 

medycznego,
• butelek i opakowań po olejach i smarach przemysłowych,
• styropianu i innych tworzyw piankowych oraz gumy,
• zabawek oraz sprzętu AGD,
• plastikowych szyb z pleksy,
• opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,
• materiałów poeksploatacyjnych z samochodów np.: deski 

rozdzielcze, zderzaki, lusterka.

ODPADY PROBLEMOWE

Odpady biodegradowalne - w zabudowie jednorodzinnej za-
leca się kompostowanie tych odpadów na terenie własnej nie-
ruchomości.

Przeterminowane leki - należy gromadzić w pojemnikach,  
a następnie dostarczać do PSZOK-u, leki można oddać rów-
nież do aptek zajmujących się zbiórką zużytych lekarstw.

Chemikalia - należy dostarczać do PSZOK-u.

Zużyte baterie - należy umieszczać w pojemnikach na bate-
rie w sklepach, placówkach oświatowych lub dostarczać do 
PSZOK-u.

Zużyte akumulatory - należy umieszczać w pojemnikach przy 
stacjach obsługi samochodów lub dostarczać PSZOK-u.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zostawiać w placów-
kach handlowych (dotyczy sytuacji zakupu nowego sprzętu  
i pozostawienia starego) lub dostarczać do PSZOK-u.

Zużyte żarówki - należy umieszczać w pojemnikach na ba-
terie w sklepach, placówkach oświatowych lub dostarczać do 
PSZOK-u.

Odpady wielkogabarytowe (np. meble) – należy oddawać do 
PSZOK-u.

Zużyte opony - należy pozostawiać w punktach/placówkach 
wymiany opon lub dostarczać do PSZOK-u.

Odpady budowlane i rozbiórkowe - należy stosować konte-
nery lub worki o pojemności dostosowanej do ilości zbieranych 
odpadów, uniemożliwiających pylenie i dostarczać w ilości do 
1 m3 indywidualnie do PSZOK-u (wymaga się odrębnego wy-

dzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropia-
nu i odpadów niebezpiecznych).

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW

Mieszkaniec może zamówić odrębną usługę u przedsiębior-
cy odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru 
działalności regulowanej, polegającą na odbiorze odpadów 
nietypowych, problemowych bezpośrednio z nieruchomości. 
Usługa taka nie jest jednak objęta opłatą wnoszoną do Gminy 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW

Gmina Lichnowy utworzyła Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest  
w Lichnowach przy ul. Zwycięstwa 3c. PSZOK przyjmuje nie-
odpłatnie następujące frakcje odpadów: makulaturę, szkło, 
tworzywa sztuczne, metale, odpady wielkomateriałowe, 
opony, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielko-
gabarytowe, odpady zielone oraz odpady budowlano - rozbiór-
kowe  z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

PSZOK będzie czynny w soboty:
- w okresie letnim co najmniej od godziny 8:00 do 14:00
- w okresie zimowym od godziny 8:00 do 13:00

Okresem letnim jest okres od 1 kwietnia do 30 września, pozo-
stały okres roku traktuje się jako okres zimowy.

UWAGA! Odpady budowlano-rozbiórkowe, mogą zostać bez-
płatnie przekazane w ilości max 1 m3/lokal/rok, przy czym 
wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, two-
rzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych oraz 
opon, których ilość nie może przekroczyć 4 sztuk/lokal/rok.


