Od 1 stycznia 2020 roku na terenie Miasta Chełm obowiązuje segregacja
odpadów komunalnych.
Posegregowane odpady zbieramy w odpowiednio oznakowane worki lub pojemniki:

POPIÓŁ

. papier - koloru niebieskiego z napisem „PAPIER”.
. metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe -koloru żółtego z napisem
„METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”.

. szkło - koloru zielonego z napisem „SZKŁO”.
. bioodpady koloru brązowego z napisem „BIO”.
.

popiół - koloru innego niż: niebieski, żółty, zielony, brązowy z napisem „POPIÓŁ”

wielorodzinnej lub sprzed posesji dla zabudowy jednorodzinnej
W przypadkach szczególnych (osoby niepełnosprawne samotnie mieszkające, w szczególności poruszające
się na wózku inwalidzkim lub niedowidzące) dopuszcza się wejście na teren nieruchomości celem odbioru

ZMIESZANE

Odpady wielkogabarytowe: odbierane raz na kwartał, z wyznaczonych miejsc dla zabudowy

ODPADY

(odbierane w sezonie: od 1 października do 30 kwietnia)

odpadów komunalnych za uprzednim, pisemnym zgłoszeniem do Urzędu Miasta Chełm. Miejsce ustawienia
pojemników powinno znajdować się jak najbliżej wejścia na posesję.

komunalnych: papier, metale i tworzywa sztuczne oraz szkło, na zasadzie „WOREK za WOREK” .

BIO

POJEMNIKI I WORKI NALEŻY WYSTAWIĆ W DNIU ODBIORU DO GODZINY 7:00
Gospodarstwa domowe w zabudowie jednorodzinnej będą otrzymywać worki do selektywnej zbiórki odpadów

Niezależnie od odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości mieszkańcy mają możliwość dostarczenia
na własny koszt odpadów zebranych w sposób selektywny do punktów skupu surowców wtórnych oraz

budowlane i rozbiórkowe z drobnych
robót budowlanych, stłuczka szklana,

METALE

przeterminowane leki, odpady medyczne
papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne,
(igły, strzykawki), chemikalia, zużyte baterie,
opakowania wielomateriałowe, biodpady,
odpady zielone, popiół,
akumulatory w oryginalnych opakowaniach
zużyta odzież i obuwie
umożliwiających identyfikację
Z gospodarstw
domowych
Do PSZOK można
kompletny, zużyty sprzęt
odpady wielkogabarytowe ,
dostarczyć
elektryczny i elektroniczny, odpady
zużyte opony

I TWORZYWA
SZTUCZNE

Godz. otwarcia : Poniedziałek - Piątek 7:00 – 16:00
Sobota 7:00 – 14:00

SZKŁO

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Urząd Miasta Chełm, Departament Komunalny

Miejskie Przedsiębiorstwo

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

ul. Mickiewicza 32A

22-100 Chełm

Tel. (82) 564 36 95 lub (82) 565 26 20

ul. Wołyńska 57
tel. (82) 565 60 05 lub (82) 565 44 93

PAPIER

UWAGA!!! PAPA, WEŁNA MINERALNA, STYROPIAN -odpad przyjmowany za odpłatnością

W ramach tzw. „opłaty śmieciowej” nie będą odbierane odpady takie jak:
azbest oraz odpady nieoznaczone, niemożliwe do zidentyfikowania.

SZKŁO

PAPIER

METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE

BIO

ODPADY BIODEGRADOWALNE

ZMIESZANE

leki w blistrach,
butelkach, słoiczkach

metale
puszki po napojach
i konserwach
folię aluminiową

PRZETERMINOWANE LEKI

NIE WRZUCAMY:

drzew,
piecznym:

garnki, blachy do
pieczenia
kapsle, krętki, zakrętki
od słoików

papierowych
opakowań leków,
ulotek
zużytych strzykawek,
igieł

butelki PET, opakowania,
torebki, folie
opakowania po środkach

ZUŻYTE
BATERIE

czystości
kartony po mleku/

UWAGA:

sokach (Tetra Pak)

NIE TŁUCZ SZKŁA PRZED
WRZUCENIEM DO
POJEMNIKA.

zużyte baterie
zużyte akumulatory

opakowań z zawar tością
opakowań po lekach,
smarach
części samochodowych
plastikowych zabawek
styropianu budowlanego
puszek po farbach,
lakierach, płynach
chłodniczych

ZDEJMIJ ZAKRĘTKĘ/
NAKRĘTKĘ

OPAKOWANIE NADAJE SiĘ
DO RECYKLINGU

KOMPOSTOWNIK

przenośne
(ładowarki)

akumulatorów
samochodowych
zabawek
elektrycznych

OPAKOWANIE
BIODEGRADALNE

Jeśli jest to możliwe wykorzystaj odpady frakcji zielonej we własnym zakresie
poprzez kompostowanie:
pomaga poprawieniu struktury gleby spulchniając ją i wzbogacając w tlen.
jest bogaty w różnorodne składniki odżywcze,
zasila nasze uprawy, nie stwarzając przy tym ryzyka przenawożenia lub zatrucia,
możemy zastąpić nim agrowłókninę, ściółkując podłoże pod naszymi roślinami.
nie musimy się martwić o utylizowanie gałęzi, skoszonej trawy i resztek liści.

POPIÓŁ

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE
stare meble,
wyroby tapicerskie
materace, dywany
wózki dziecię

kości, resztek mięsa
skórek cytrusów
kwitnących chwastów i ich nasion

popiołu węglowego
papierosów

duże zabawki

lodówek, pralek, itp.
elektroniki użytkowej
okien, umywalek, sedesów
telewizorów, radia
opon
paneli podłogowych,
ściennych

