
  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



 

System segregacji odpadów na terenie Miasta Starogard  

Gdański od dnia 01 stycznia 2017 r. 

Z końcem czerwca 2016 r. dziewięć gmin należących do  
Związku Gmin Wierzyca, w tym Gmina Miejska Starogard  
Gdański, podjęło decyzję dotyczącą wyjścia ze Związku  
i samodzielnym prowadzeniu od 01 stycznia 2017 r. na  
swoim terenie gospodarki odpadami komunalnymi. W  
związku z powyższym, na terenie tych Gmin zmienił się  
m.in. system selektywnej zbiórki .  

I tak, mieszkańcy Miasta Starogard Gdański muszą w swoich domach  
wysegregować następujące grupy odpadów komunalnych:  

1 .  Odpady Biodegradowalne „Bio”  – odpady ulegające biodegra - 
dacji w szczególności odpady  z tzw. frakcji kuchennej stałej  
powstające w gospodarstwie domowym, (z wyłączeniem od - 
padów pochodzenia zwierzęcego), takie jak resztki owoców i  
warzyw itp., a także odpady zielone, pochodzące z pielęgnacji  
ogródków i terenów zielonych, tj. np. trawa, chwasty, liście  
pozostałości po przycięciu drzew i krzewów oraz rośliny do - 
mowe – kwiaty cięte, doniczkowe) 

2 .  Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe  – są to  
tzw. odpady surowcowe gromadzone w jednym pojemniku, a  
w szczególności: 

– opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomate - 
riałowe (opakowania po produktach spożywczych, chemii  
gospodarczej i kosmetykach, folie, doniczki, zakrętki od  
butelek i innych opakowań, styropian opakowaniowy ,  itp.),   
– metale (puszki po konserwach, puszki aluminiowe po napo - 
jach, inne opakowania metalowe, zakrętki od słoików i bute - 
lek, puste opakowania po dezodorantach, garnki, narzędzia,  
drobny złom, itp.) 

3 .  Szkło  – są to odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze  
szkła  –  (butelki, słoiki, szklane pojemniki po kosmetykach itp.). 

.  4 Papier i tektura  – są to odpady z papieru, w tym tektury i  
odpady opakowaniowe z papieru i tektury, takie jak gazety,  
zeszyty, książki, papierowe torby i worki itp. 

5 .  Zmieszane  – są to odpady higieniczne (pieluchy jednorazowe,  
wkładki higieniczne, płatki i patyczki kosmetyczne itp.), por - 
celana, ceramika (naczynia, wazony, doniczki), resztki jedzenia  
pochodzenia zwierzęcego (kości, ości, resztki mięsa, wędlin). 

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebez - 
piecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory,  
przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących  
chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt ele - 
ktryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (np. stoły, szafy,  
krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, za - 
bawki dużych rozmiarów, itp.) oraz opony. Tych odpadów nie wolno  
wyrzucać do żadnej z ww. grup odpadów. Będą one odbierane od  
mieszkańców Miasta Starogard Gdański dwa razy w roku zgodnie  
z przyjętym harmonogramem. Dodatkowo odpady te mieszkańcy  
miasta mogą przekazywać do  punktu selektywnej zbiórki odpadów  
komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u znajdującego się w PUK Starkom  
Sp. z o.o., podobnie jak odpady budowlane i rozbiórkowe stanow - 
iące odpady komunalne. 

Więcej informacji na temat segregacji odpadów w naszym mieście  
można znaleźć na stronie internetowej  

http://czystemiasto.starogard.pl 



 


