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A co sprawia nam trudności?
Gdańszczanie szybko uczą się segregować w rozszerzonym systemie. Piątka dla nas 
wszystkich! 

Są jednak pewne odpady, które nadal bu-
dzą wątpliwości. W broszurze, którą dla 
Państwa przygotowaliśmy, przypomina-
my zasady segregacji obowiązujące w na-
szym mieście. Przy każdym rodzaju od-
padu przedstawiamy porady, jak dobrze 
przygotować odpady przed ich wyrzu-
ceniem. Wskazujemy też, co należy zro-
bić z odpadami nietypowymi – odpadami 
wielkogabarytowymi, elektrośmieciami,  
czy innymi odpadami niebezpiecznymi. 
Mamy nadzieję, że zostawicie sobie Pań-
stwo tę broszurę jako instrukcję i swoisty 
podręcznik, jak prawidłowo postępować  
z odpadami komunalnymi w naszym mieście.  

Jaki cel przed nami?
Już w przyszłym roku każda gmina oraz jej mieszkańcy, muszą osiągnąć poziomy recy-
klingu w wysokości 50%. Oznacza to, że co najmniej połowa wytwarzanych w gminie 
surowców, musi zostać przekazana do powtórnego przetworzenia. Dzięki owocnej pra-
cy nas wszystkich, osiągnęliśmy w zeszłym roku poziom recyklingu w wysokości 44%.  
Mimo, że teraz idzie nam tak dobrze, to jeszcze dużo wspólnej pracy przed nami – kon-
sekwentnie mieszkańcy dalej powinni coraz lepiej segregować, a Miasto Gdańsk udo-
skonalać swój system i inwestować, aby w kolejnych latach oczekiwane od nas poziomy 
również zostały osiągnięte.

Hierarchia postępowania z odpadami 
komunalnymi 
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zapobieganie powstawaniu odpadów
minimalizacja 

ponowne wykorzystanie

recykling
odzyskiwanie  

energii 
składowanie

Świadomość 
zobowiązuje,  
więc odpady  
segreguję!

Od kwietnia 2018 roku segregujemy odpady na pięć pojemni-
ków – papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio i odpady 
resztkowe. 

Wzorem krajów zachodnioeuropejskich, również w Gdańsku 
zagościła pełna segregacja, którą wdrożyliśmy w nasze życie. 
Pięciopojemnikowy system docelowo będzie obowiązywał  
w całej Polsce – poszczególne gminy dostosowują swoje sys-
temy po to, abyśmy mogli w 2021 roku wszędzie jednakowo 
segregować odpady. I bardzo dobrze!
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Hierarchia postępowania z odpadami 
komunalnymi 
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Po co? 
Odpowiedzialne postępowanie z od-
padami dotyczy nas wszystkich. Dla-
tego, choć zmiana nawyków czasem 
jest trudna, to jest ona konieczna – dla 
środowiska, dla przyrody, dla przy-
szłości, dla świata, dla nas samych. 
Zachęcamy Was do działania zgodnie 
z zasadą – myśl globalnie, działaj lo-
kalnie. Najlepiej zacząć od nas samych  
we własnych domach. 

Trzymamy za Was kciuki 
gdańszczanki i gdańszczanie! 
Codziennie obserwujemy  
i wspieramy Waszą pracę!

Biola  
i Super Sorter

Osiągnięte oraz wymagane poziomy recyklingu

15% 18%
22%

28% 30%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

12% 14%
16% 18% 20%

30%

40%
50%

poziom osiągnięty
poziom wymagany

Ograniczaj!
Statystyczny gdańszczanin wyrzu-
cił w 2018 roku 423 kg odpadów. 
Z roku na rok produkcja odpadów 
wzrasta. Dlaczego? Sprzyja temu 
konsumpcyjny tryb życia, coraz wię-
cej materiałów opakowaniowych 
oraz krótkotrwałe życie produktów. 

W hierarchii postępowania z odpa-
dami, najważniejsze jest ogranicze-
nie ich wytwarzania i minimalizacja. 
Róbmy świadome zakupy, wybie-
rajmy produkty z recyklingu lub na-
dające się do recyklingu, korzystajmy z produktów wielorazowego użytku. Spróbujmy 
żyć EKO! A jeżeli odpadów nie da się ograniczyć, starajmy się je prawidłowo posegre-
gować. Pamiętajmy, że odpady to surowce, które nadają się do dalszego przetworzenia  
i tylko prawidłowo posegregowane wrócą do obiegu.

359 kg 360 kg 374 kg 395 kg 404 kg 423 kg

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ile odpadów wytwarza mieszkaniec Gdańska  
w ciągu roku?

44%
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PAPIER – pojemnik niebieski

 7 ręczników papierowych i zużytych chusteczek      
         higienicznych
 7 papieru powleczonego folią
 7 papieru zatłuszczonego  
         lub mocno zabrudzoneago
 7 kartonów po mleku i napojach (tzw. tetrapaków)
 7 papierowych worków po nawozach, cemencie  
         i innych materiałach budowlanych
 7 tapet
 7 pieluch jednorazowych i podpasek
 7 zatłuszczonych, jednorazowych opakowań  
         z papieru i naczyń jednorazowych

 5 opakowania z papieru, kartonu i tektury
 5 katalogi, ulotki, prospekty
 5 gazety i czasopisma
 5 papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 5 zeszyty i książki
 5 papier pakowy
 5 torebki i worki papierowe
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Wskazówki  
Super Sortera!

SUPER
SORTER

Czy wiesz jak 
prawidłowo 
segregować PAPIER?

Taki papier nie 
nadaje się do 

recyklingu - wrzuć 
do odpadów 

resztkowych!

Papier mocno zatłuszczony 
- wrzuć do odpadów 

resztkowych!

Wrzuć do 
odpadów bio!

Zgniecione zajmą  
mniej miejsca w 

pojemniku i transporcie

Wrzuć 
do kosza na 

metale i tworzywa 
sztuczne!

SORTUJ 
PAPIER CZYSTY  

I SUCHY!

ZGNIEĆ 
KARTONY

NIE WRZUCAJ 
RĘCZNIKÓW 

PAPIEROWYCH 
I CHUSTECZEK 

HIGIENICZNYCH

NIE WRZUCAJ 
PAPIERU 

POWLECZONEGO 
FOLIĄ

NIE WRZUCAJ 
KARTONÓW 
PO MLEKU  
I SOKACH 

(TZW. TETRAPAKÓW)

SUPER
SORTER
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 7 ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 7 szkła okularowego
 7 naczyń kuchennych, duraleksu i szkła żaroodpornego
 7 zniczy z woskiem
 7 żarówek, świetlówek i reflektorów
 7 opakowań po lekach, rozpuszczalnikach,  
         olejach silnikowych
 7 luster
 7 szyb okiennych i zbrojonych
 7 monitorów i lamp telewizyjnych
 7 termometrów i strzykawek

 5 opróżnione z zawartości, pozbawione zakrętek  
         i kapsli butelki po napojach i żywności
 5 puste słoiki bez zakrętek
 5 szklane opakowania po kosmetykach

SZK O – pojemnik zielony
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Wskazówki  
Super Sortera!

SUPER
SORTER

Czy wiesz jak 
prawidłowo 
segregować SZKŁO?

Nie nadają się 
do recyklingu 

- wrzuć do 
odpadów 

resztkowych!

Wrzuć do żółtego 
pojemnika na metale  
i tworzywa sztuczne!

Ich mycie nie 
jest konieczne

SŁOIKI I  
BUTELKI 
OPRÓŻNIJ Z 
ZAWARTOŚCI

PAPIEROWE  
ETYKIETY NA 

SŁOIKACH  
I BUTELKACH  

MOGĄ POZOSTAĆ

SZKŁO  
MUSI BYĆ 

POZBAWIONE 
NAKRĘTEK  

I KAPSLI!

NIE WRZUCAJ  
DO SZKŁA CERAMIKI, 

DONICZEK, FAJANSU, 
PORCELANY, 
KRYSZTAŁÓW, 

NACZYŃ 
KUCHENNYCH, SZYB, 

LUSTER 

SUPER
SORTER
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 7 opakowań po lekach i zużytych artykułów  
         medycznych
 7 opakowań po olejach silnikowych i chemii  
         samochodowej
 7 części samochodowych
 7 zużytych baterii i akumulatorów
 7 puszek i pojemników po farbach i lakierach
 7 zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 7 styropianu
 7 zabawek

 5 opróżnione z zawartości, zgniecione i zakręcone  
         plastikowe butelki
 5 kartony po mleku i sokach (tzw. tetrapaki)  
         i opakowania wielomateriałowe
 5 opakowania plastikowe po chemii gospodarczej,  
         kosmetykach
 5 plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie
 5 opróżnione puszki po żywności i napojach
 5 folię aluminiową
 5 złom żelazny i metale kolorowe
 5 metalowe kapsle, zakrętki od słoików

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
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Wskazówki  
Super Sortera!

SUPER
SORTER

Czy wiesz jak 
prawidłowo segregować
METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE?

Mimo, że jest 
tworzywem 
sztucznym, 

nie nadaje się 
do dalszego 

przetworzenia. 
Wrzuć do odpadów 

resztkowych!

ETYKIETY 
MOŻESZ 

ZOSTAWIĆ
ZGNIEĆ 

PLASTIKOWE 
BUTELKI, PUSZKI  

I TETRAPAKI

Mycie nie jest 
konieczne

Zgniecione zajmą 
mniej miejsca  
w pojemniku  
i transporcie

PLASTIKOWE 
BUTELKI PO 
ZGNIECENIU 

ZAKRĘĆ

NIE  
WRZUCAJ 

STYROPIANU

WSZYSTKIE 
OPAKOWANIA 

POWINNY BYĆ 
OPRÓŻNIONE Z 

ZAWARTOŚCI 

SUPER
SORTER
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 7 kości zwierząt i surowego mięsa
 7 popiołu
 7 leków
 7 drewna impregnowanego
 7 płyt wiórowych i pilśniowych
 7 ziemi i kamieni
 7 odchodów zwierząt i materiałów nimi zanieczyszczo-           
         nych (w tym żwirku dla kotów i ściółki dla gryzoni)
 7 zużytych artykułów higienicznych, w tym pieluch  
         jednorazowych
 7 innych odpadów komunalnych  
        (w tym niebezpiecznych)

 5 obierki, odpadki warzywne i owocowe
 5 drobne gałęzie drzew i krzewów
 5 skoszoną trawę, liście, kwiaty
 5 resztki jedzenia
 5 zabrudzone ręczniki papierowe i zużyte  
         chusteczki higieniczne

BIO – 
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Wskazówki  
Super Sortera!

SUPER
SORTER

Czy wiesz jak 
prawidłowo segregować 
ODPADY BIO?

Jeśli masz większą ilość liści  
czy trawy, zbierz je w workach  

i wystaw przy altanie w dniu wywozu 
odpadów zielonych 

Zabezpiecz przed 
wyciekaniem zawijając 

w ręcznik papierowy
Wrzuć do 
odpadów 

resztkowych!

Wrzuć do 
odpadów 

resztkowych! Wrzuć do 
odpadów 

resztkowych! 

DO ODPADÓW BIO 
MOŻNA WRZUCIĆ 

RĘCZNIKI PAPIEROWE 
I CHUSTECZKI 
HIGIENICZNE

NIEWIELKIE ILOŚCI 
LIŚCI CZY TRAWY 

WRZUĆ DO  
ODPADÓW BIO

NIE WRZUCAJ 
KOŚCI ZWIERZĄT 

I SUROWEGO 
MIĘSA

NIE WRZUCAJ 
MATERIAŁÓW 

ZANIECZYSZCZONYCH 
ODCHODAMI 

ZWIERZĄT 

JEŻELI ODPADY  
SĄ PÓŁPŁYNNE  

(NP. RESZTKI OBIADU Z SOSEM) 
- NIE WRZUCAJ ICH 

W WORECZKACH 
PLASTIKOWYCH

NIE WRZUCAJ 
KAMIENI  

I POPIOŁU

SUPER
SORTER
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 5 papier powleczony folią
 5 papier zatłuszczony i mocno zabrudzony
 5 zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru i naczynia jednorazowe
 5 zużyte artykuły higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe
 5 kości zwierząt i surowe mięso
 5 odchody zwierząt i materiały nimi zanieczyszczone  

           (w tym żwirek dla kotów i ściółkę dla gryzoni)
 5 ubrania, małe zabawki
 5 styropian pochodzący z gospodarstw domowych  

           (np. stanowiący opakowania sprzętu RTV i AGD oraz jednorazowe  
           naczynia styropianowe)

 5 ceramikę, doniczki, porcelanę, fajans, kryształy
 5 szkło okularowe, lustra
 5 szkło żaroodporne, duraleks i naczynia kuchenne
 5 znicze z woskiem

 7 odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 7 odpadów wielkogabarytowych
 7 odpadów niebezpiecznych
 7 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  

           (w tym sprzętu RTV i AGD)
 7 części samochodowych, w tym opon
 7 opakowań po olejach silnikowych i smarach
 7 puszek i pojemników po farbach i lakierach
 7 baterii i akumulatorów
 7 leków i zużytych artykułów medycznych
 7 igieł i strzykawek

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

RESZTKOWE – pojemnik szary
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Wskazówki  
Super Sortera!

SUPER
SORTER

Czy wiesz jak 
prawidłowo 
segregować
ODPADY RESZTKOWE?

Jest to bezpłatne 
w ilości do 

2 ton na rok 
kalendarzowy  

z każdego lokalu 
mieszkalnego. 
Możesz także 

zamówić 
specjalną, płatną 
usługę w firmie 

odbierającej tego 
typu odpady

ODPADY 
BUDOWLANE  

I REMONTOWE, 
GRUZ DOSTARCZ 

DO PSZOK-U

NIE WRZUCAJ BATERII, 
ŻARÓWEK, ZUŻYTEGO 

SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO  
I ELEKTRONICZNEGO  
(W TYM RTV I AGD) 

Mimo, że jest on 
tworzywem sztucznym, 

nie nadaje się do 
recyklingu

Oddaj je w sklepie kupując nowy 
sprzęt, dostarcz do PSZOK-u  

lub przekaż w trakcie 
Objazdowej Zbiórki Odpadów 

Niebezpiecznych

Zanieś je do apteki,  
gdzie są specjalne 

pojemniki! 

Nie wyrzucaj 
odpadów  

nietypowych 
i niebezpiecz-

nych!

WRZUĆ TO,  
CZEGO NIE MOŻNA 

UMIEŚCIĆ  
W POZOSTAŁYCH 

POJEMNIKACH I CO  
NIE NADAJE SIĘ  
DO RECYKLINGU

STYROPIAN 
OPAKOWANIOWY 

WRZUĆ DO ODPADÓW 
RESZTKOWYCH

 PAMIĘTAJ,  
ŻEBY NIE WRZUCAĆ 

PRZETERMINOWANYCH 
LEKÓW

GRUZ

SUPER
SORTER
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Odpady wielkogabarytowe i opony 
postaw przy altanie śmietnikowej w dniu odbioru do godz. 6:00  
lub w dniu poprzedzającym odbiór po godz. 21:00 

(uwaga! odpady z remontu np. wanna, prysznic oraz zużyty sprzęt RTV i AGD 
np. lodówka – nie są odpadami wielkogabarytowymi i nie zostaną odebrane) 

Odpady budowlane i remontowe
dostarcz do PSZOK-u* bezpłatnie w ilości do 2 ton na rok kalendarzowy  
z każdego lokalu mieszkalnego 

zamów płatną usługę w firmie odbierającej tego typu odpady

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  
(w tym RTV i AGD)

oddaj w sklepie kupując nowy sprzęt

przekaż w trakcie OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW  
NIEBEZPIECZNYCH**

dostarcz do PSZOK-u*

Odpady zielone 
zbierz w workach i postaw przy altanie śmietnikowej w dniu wywozu  
odpadów bio

ODPADY NIETYPOWE I NIEBEZPIECZNE
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Uwaga!

Wystawianie odpadów budowlanych 
i remontowych oraz odpadów 
niebezpiecznych, w tym zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego do altan 
śmietnikowych to zaśmiecanie! 

Może skutkować mandatem  
w wysokości 500 zł. 

** 
OBJAZDOWA ZBIÓRKA 
ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 
realizowana jest przez  
GDAŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE 
– harmonogram i miejsca zbiórek 
dostępne są na stronie  
www.czystemiasto.gdansk.pl  
i www.guk.gda.pl, tel.: 58 722 01 00

*
PUNKT SELEKTYWNEGO  
ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH (PSZOK)
zlokalizowany na terenie  
Zakładu Utylizacyjnego w 
Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55  
www.zut.com.pl
tel.: 58 326 01 00

Inne odpady niebezpieczne 
(np. farby, lakiery, rozpuszczalniki, termometry, świetlówki, baterie i akumu-
latory, środki ochrony roślin, odczynniki chemiczne, smary, przepracowane 
oleje, przeterminowane leki, igły i strzykawki z domowych iniekcji) 

przekaż w trakcie OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW  
NIEBEZPIECZNYCH**

dostarcz do PSZOK-u*

Leki 
wrzuć do specjalnych pojemników umieszczonych w aptekach 
(lista aptek z pojemnikami dostępna jest na www.czystemiasto.gdansk.pl)

przekaż w trakcie OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
NIEBEZPIECZNYCH**

dostarcz do PSZOK-u *



Masz pytania?  
Skontaktuj się z nami!

Urząd Miejski w Gdańsku
Gdańskie Centrum Kontaktu

Tel. 58 52-44-500
e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej
Tel.:58 731-64-64

e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl

  / CzysteMiastoGdansk


