Zakład Utylizacyjny w Gdańsku udostępnia nieodpłatnie mieszkańcom pojemniki do segregacji
surowców (tzw. dzwony). Szczegóły na stronie www.zut.com.pl.

Skrócony informator

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU
Gdańsk ul. Partyzantów 36

Od 1 lipca 2016 r segregujmy odpady na: MOKRE, SUCHE i SZKŁO!

Segregacja się opłaca !!!

Gmina Miasta Gdańska w związku z procedowanymi zmianami dyrektyw Unii Europejskiej oraz prawa krajowego i wychodząc im na
przeciw rozszerzyła od dnia 01.07.2016r o frakcję SZKŁA funkcjonujący dotychczas system segregacji na MOKRE i SUCHE. Gwarantuje
to wysoką efektywność segregacji u źródła. Mieszkańcy wydzielają z odpadów komunalnych odpady organiczne (biodegradowalne,
które mogą być przetworzone na cenny nawóz) oraz SZKŁO, które z uwagi na swój duży ciężar pozwala na skuteczną realizację
wymaganych prawem poziomów recyklingu a dodatkowo nie zanieczyszcza procesu segregacji na sortowni.

SZKŁO

MOKRE

SUCHE

obejmują:

 Papier i tektura (*),
 Tworzywa sztuczne (w tym opakowania
po napojach – tzw. PET, opakowania po
kosmetykach, opakowania po chemii
gospodarczej) (*),
 Odpady wielomateriałowe (np.
kartoniki po sokach, mleku),
 Metale żelazne i nieżelazne,
 Szkło ozdobne (np. kryształy),
 Fajans i porcelana, szklanki, kieliszki
 Guma i skóra,
 Drewno (o gabarytach umożliwiających
umieszczenie w domowym koszu na
odpady),
 Pozostałości po domowej „hodowli„
zwierząt (psów, kotów, gryzoni, ptaków
i gadów),
 Odpady tytoniowe, niedopałki
papierosów, popiół papierosowy,
 Popiół z pieca (ostygły),
 Pieluchy jednorazowe, higieny
intymnej i inne podobnego stosowania,
 Ubrania i tkaniny.

 Odpady kuchenne,
 Resztki i obierki z owoców i
warzyw,
 Rośliny i ziemia kwiatowa,
 Trociny,
 Zużyte ręczniki papierowe i
chusteczki higieniczne,
 Fusy z kawy i herbaty,
 Skorupki jajek i orzechów,
 Suche pieczywo,
 Skoszona trawa, zgrabione
liście i pocięte gałęzie.
 I inne odpady nadające się
do kompostowania czyli
biodegradowalne.

ZIELONE
 Trawa, liście, gałęzie,
 Choinki (2 styczeń-15 luty).
 Odbiór w pojemniku na Mokre
(nadwyżki w workach ustawionych koło pojemnika), (*)

 Bezpłatny odbiór każdej ilości
w PSZOK-u w ZUT Szadółki.

obejmują:

(*) jeśli w okolicy nie ma bezpłatnych
pojemników do selektywnej zbiórki
surowców).

tel. 58 309-00-00

w. 334

 Butelki i słoiki ze szkła
białego i kolorowego po
produktach spożywczych,
 Szklane opakowania po
kosmetykach.

Nie wyrzucaj:
• szyb okiennych i
samochodowych,
• luster, zniczy, szklanek,
• porcelany i ceramiki,
• szkła żaroodpornego,
kryształów, luksferów,
• szkła zbrojonego,
• żarówek, świetlówek,
kineskopów.
Pamiętaj
 opróżnij opakowanie z
zawartości,
 zdejmij zaciski, nakrętki,
kapsle, uszczelki.

Nie segregujesz

0,44 zł/m2

0,88 zł/m2

WIELKOGABARYTOWE
i OPONY obejmują:
odpady z gospodarstwa
domowego, które ze względu na
duże rozmiary i/lub wagę nie
mieszczą się do pojemników np.:
 stara kanapa, fotel, szafa, stół,
(wszystkie meble),
 dywany, wykładziny, materace
(wyposażenie wnętrz),
 rowery, sanki , narty, wózki
dziecięce, duże zabawki,
 duże lustro, wieszak, żyrandol,
 Opony z pojazdów użytkowanych w gosp. domowym.

Harmonogram i szczegóły
zbiórki na stronie :
www.czystemiasto.gdansk.pl

REMONTOWO-BUDOWLANE

 Bezpłatny odbiór w PSZOK-u w ZUT Szadółki,
(limit 2 tony w roku - na dom lub lokal mieszkalny wykazany
w deklaracji)
 Poprzez firmy komercyjne za osobną zapłatą.

ELEKTROŚMIECI (RTV-AGD) i NIEBEZPIECZNE (farby, lakiery, oleje)

(*) UWAGA. Wspólnoty i Spółdzielnie
Mieszkaniowe na znaczne ilości odpadów
zielonych powyżej 3 m3 mogą zamówić
kontener w SITA PÓŁNOC.

obejmuje:

Segregujesz

Oddaj LEKI do APTEKI
Wykaz aptek na stronie
www.czystemiasto.gdansk.pl

 Bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci bezpośrednio z domu tel. (22) 223-33-00 ,
http://elektrosmieci.pl/odbiory-elektrosmieci-z-domu

 Bezpłatny odbiór w PSZOK-u w ZUT Szadółki (ul. Jabłoniowa 55),
 Bezpłatna objazdowa zbiórka pojazdu ZUT Szadółki (3 x w roku).
Sprawdź skąd ZUT odbiera : www.czystemiasto.gdansk.pl i www.zut.com.pl

