Dotychczas w Gdańsku zbieraliśmy odpady do 3 pojemników:
suche, mokre, szkło. Bezpośrednią przyczyną zmiany jest rozporządzenie Ministra Środowiska, które ujednolica w całym kraju
zasady segregowania odpadów.

CZEKAMY NA TWOJE PYTANIA
Wszyscy uczymy się odpowiedzialnego postępowania z odpadami. Dlatego warto pytać o szczegóły. Jeśli masz wątpliwości
i chciałbyś zyskać szerszą wiedzę na temat zasad segregowania
surowców, możliwości przekazywania odpadów nietypowych czy
organizacji systemu gospodarowania odpadami w Gdańsku, nasi
specjaliści pozostają do Twojej dyspozycji.

Dzięki temu rozwiązaniu Polska, w tym Gdańsk jako gmina,
znacznie podniesie poziom odzysku surowców wtórnych
przeznaczonych do recyklingu.

Ostateczny efekt ekologiczny zawsze przynosi wspólna praca zarówno mieszkańców segregujących odpady, jak i służb miejskich,
w tym Zakładu Utylizacyjnego, który w sortowni dalej przygotowuje odpady do recyklingu (np. segreguje plastik na zielony,
niebieski, bezbarwny).

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Partyzantów 36 (budynek D)
tel.: 58 731 64 64
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
godz. 7.00-15.00
środa
godz. 7.00-16.30
e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl

Więcej informacji o ogólnopolskim
systemie segregacji odpadów:
www.czystemiasto.gdansk.pl
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DLACZEGO BĘDZIEMY SEGREGOWAĆ ODPADY
DO 5 POJEMNIKÓW?

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM
SEGREGACJI ODPADÓW
szkło papier metale i tworzywa sztuczne bio resztkowe

w Gdańsku od kwietnia 2018
Sukcesywnie zbliżamy się do najlepszych, wzorcowych krajów.
To pokazuje, że świadomość gdańszczan rośnie, a odpowiedzialne postępowanie z odpadami powoli wchodzi nam w nawyk.

SZKŁO

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW W GDAŃSKU
OD 1 KWIETNIA 2018 ROKU
Wrzucamy

• zużytych ręczników papierowych i chusteczek
• kartonów po mleku i sokach (tzw. tetrapaków)
• papieru powleczonego folią
• tapet
• zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego papieru

Nie wrzucamy

Wrzucamy

• opakowania z papieru i tektury
• gazety, katalogi, czasopisma
• zeszyty i książki
• papier szkolny i biurowy

Nie wrzucamy

POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI

• opróżnione butelki po napojach
• puste słoiki bez zakrętek
• szklane opakowania po kosmetykach
• ceramiki, doniczek, fajansu, porcelany, kryształów
• naczyń kuchennych, duraleksu i szkła żaroodpornego
• zniczy z woskiem
•
• luster i szyb
• opakowań po lekach, olejach, chemikaliach

BIO

POJEMNIK BRĄZOWY

Wrzucamy

PAPIER

POJEMNIK/WOREK ZIELONY

Nie wrzucamy

Wrzucamy

POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY

• złom żelazny i metale kolorowe
• folię aluminiową
• opróżnione puszki po żywności i napojach oraz
zakrętki od słoików i metalowe kapsle
• opróżnione i zgniecione butelki plastikowe
• kartony po mleku i sokach (tzw. tetrapaki) i opakowania wielomateriałowe
• opakowania plastikowe po chemii gospodarczej,
kosmetykach
• plastikowe torby, worki i folie
• zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego
sprzętu RTV i AGD
• opakowań po farbach i lakierach oraz po olejach
silnikowych i chemii samochodowej
• opakowań po lekach
• części samochodowych

Nie wrzucamy

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

• obierki, odpadki warzywne i owocowe
• resztki jedzenia
• drobne gałęzie i skoszoną trawę
• zabrudzone ręczniki i chusteczki papierowe
• ziemi, kamieni i popiołu
• pieluch jednorazowych i innych artykułów
higienicznych
• odchodów zwierząt i materiałów nimi
zanieczyszczonych
• kości zwierząt i surowego mięsa
• drewna impregnowanego i płyt wiórowych

RESZTKOWE

POJEMNIK SZARY/CZARNY

Wrzucamy

• to, czego nie można umieścić w pozostałych pojemnikach
i co nie nadaje się do recyklingu

Nie wrzucamy

• odpadów nietypowych i niebezpiecznych

CO ZROBIĆ Z ODPADAMI NIETYPOWYMI
I NIEBEZPIECZNYMI?
Odpady zielone – zbieramy w workach i stawiamy w dniu wywozu przy altanie śmietnikowej.
Odpady wielkogabarytowe i opony – stawiamy przy altanie
śmietnikowej w dniu wywozu do godz. 6.00 lub w dniu poprzedzającym wywóz po 21.00.
Odpady budowlane i remontowe – dostarczamy do PSZOK-u
bezpłatnie w ilości do 2 ton na rok kalendarzowy z każdego
lokalu mieszkalnego lub zamawiamy specjalną, płatną usługę

Leki – wrzucamy do specjalnych pojemników umieszczonych
w aptekach.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym RTV i AGD)
– oddajemy w sklepie kupując nowy sprzęt, przekazujemy
w trakcie OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH lub
dostarczamy do PSZOK-u.
Inne odpady niebezpieczne (np. farby, termometry, świetlówki,
baterie i akumulatory) bezpłatnie oddajemy bezpośrednio
obsłudze samochodu podczas OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH realizowanej przez Gdańskie Usługi Komunalne
www.guk.gda.pl.
Korzystajmy z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-u), do którego możemy dostarczać selektywnie
zebrane odpady komunalne, w tym także niebezpieczne. PSZOK
zlokalizowany jest na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku
przy ul. Jabłoniowej 55. www.zut.com.pl
Popiół – wrzucamy do pojemnika z odpadami resztkowymi.
Trzeba jednak pamiętać, że popiół powinien być wystudzony,
bez źródeł potencjalnego ognia. Istnieje również możliwość
pisemnego zgłoszenia do Urzędu Miejskiego potrzeby zamiany
plastikowego pojemnika na metalowy.

