
                   G R A J   W  K O L O R Y  !! 

ZRÓB DLA ZIEMI COŚ DOBREGO, 
ODDZIEL MOKRE OD SUCHEGO! 

Odpady dotychczas zbierane w jednym pojemniku należy teraz 
dzielić odpowiednio na mokre i suche. 
Tzw. system dualny jest doskonałym wstępem do prowadzenia 
systemu segregacji odpadów surowcowych na: szkło, tworzywa 
sztuczne i makulaturę 

POJEMNIK ZIELONY – SZKŁO 
WRZUCAJ ! 

 
 

 
 
 

NIE WRZUCAJ ! 
szkła okiennego, luster, porcelany, fajansu, ceramiki, szkła 
żaroodpornego, szkła zbrojonego, żarówek, świetlówek, 

ekranów, zniczy 

POJEMNIK ŻÓŁTY - TWORZYWA 
SZTUCZNE 
WRZUCAJ ! 

 
 

 
 
 

NIE WRZUCAJ ! 
zabawek, plastikowych folii i torebek, naczyń i 

sztućców plastikowych, opakowań i butelek po: 
olejach i smarach, płynach chłodniczych, środkach 

chwasto- i owadobójczych, lekarstwach, strzykawek 
tworzyw piankowych, szczoteczek do zębów, taśm, 

butelek i pojemników z zawartością, pampersów 

POJEMNIK BRĄZOWY 
– MOKRE 

 

POJEMNIK NA 
ZMIESZANE – SUCHE 

 
Odpady mokre – ulegające 

biodegradacji (przeznaczone 
na kompost), zbierane w 

pojemnikach lub workach do 
wyboru 

Odpady suche – odpady 
zmieszane, pozostałe odpady 

po selektywnej zbiórce, 
zbierane w pojemnikach 

POJEMNIK NIEBIESKI - PAPIER 
WRZUCAJ ! 

 

 
 
 

NIE WRZUCAJ ! 
zdjęć, papieru woskowanego (katalogi, foldery reklamowe), 
papieru pokrytego przezroczystą folią, papieru mokrego lub 
tłustego, papierów przebitkowych (faktury, rachunki), tapet, 

worków po cemencie, zanieczyszczonego papieru; 
mechanicznie (metale, szkło, tekstylia piasek), chemicznie 

(kleje, farby), mikrobiologicznie (pleśń, grzyby) 

PAMIĘTAJ ! 
Opakowania nadające się 

do przetworzenia to 
opakowania opatrzone 

znakami recyklingu 

WRZUCAJ! 

• resztki żywności 

• fusy po kawie i herbacie 

• skorupki po jajkach i 
orzechach 

• zużyte ręczniki papierowe i 
chusteczki higieniczne 

• mokry, zabrudzony papier 

• trawa, rośliny 

• liście 

• ziemia po kwiatach 

WRZUCAJ! 

• puszki metalowe i 
aluminiowe 

• kartony po sokach i mleku 

• pojemniki z resztkami 
jedzenia 

• pojemniki po kosmetykach 

• tubki po paście 

• fajans, porcelana 

• pampersy 

• tekstylia 

• popiół 

PAMIĘTAJ ! Odpady z kolorowych pojemników 
są najlepszym surowcem wtórnym, nadającym 

się do ponownego przetworzenia! 
BARDZO WAŻNE !!  Mieszkańcy gminy Żukowo 

mogą raz na pół roku oddać odpady  na 
preferencyjnych warunkach do Zakładu 

Utylizacyjnego w Szadółkach. Szczegóły na  
www.zut.com.pl  w zakładce mieszkańcy.  

Jeśli nie wiesz, gdzie coś wrzucić, wrzuć to do  
suchego, nie zanieczyszczaj mokrego! 

UWAGA ! DO KOLOROWYCH POJEMNIKÓW WRZUCAJ TYLKO PUSTE I CZYSTE OPAKOWANIA ! 

butelki i 
butelki po 

napojach 

przepłukane szklane 

opakowania po 

kosmetykach 

inne opakowania 

szklane 

szklane 

opakowania 

po żywności 

słoiki bez nakrętek 

zgniecione i zakręcone  

puste plastikowe butelki 

ponapojach 

pojemniki i 

naczynia z 

tworzyw 

sztucznych 

plastikowe 

opakowania i 

pojemniki (np. po 

chemii 

gospodarczej, 

środkach czystości, 

kosmetykach oraz 

artykułach 

spożywczych) 

zakrętki 

kolorowe 

magazyny, gazety, 

czasopisma 

tekturę 

zeszyty, 

książki 

papierowe 

torby 

karton

y 

ścinki 

drukarskie 

  



SEGREGUJESZ ? – PŁACISZ MNIEJ! CZY WIESZ ŻE ? 
• Szkło to wszechstronny surowiec, jednak jego produkcja pochłania 

dużo energii. Produkcja szkła ze stłuczki szklanej jest znacznie 
mniej energochłonna. Szkło nie ulega rozkładowi, może jednak 
być przetwarzane nieograniczoną ilość razy. Z odzyskanej stłuczki 
szklanej można wyprodukować nowe butelki, włókna izolacyjne, 
watę szklaną i wiele innych. 

• Ze 100 ton makulatury można wytworzyć aż 90 ton papieru, co 
pozwala oszczędzić ok. 1530 drzew.  

• Tworzywa sztuczne, tzw. plastik wytwarza się z ropy naftowej. 
Plastikowa butelka, wyrzucona np. do lasu, rozkłada się ok. 500 
lat. W czasie tego powolnego rozkładu uwalniają się toksyczne 
związki chemiczne, które przenikają do gleby i wód gruntowych. 
Niekontrolowane spalanie tego rodzaju tworzyw jest również 
bardzo niebezpieczne, gdyż prowadzi do powstawania substancji 
trujących i rakotwórczych, np. dioksyn i furanów.  

• Plastik, w szczególności PET, bardzo łatwo poddaje się 
powtórnemu przetworzeniu. Wytwarza się z niego m. in. włókna i 
przędze (w tym przędza dywanowa i tekstylna, z której produkuje 
się np. popularne polary), płyty i folie (do formowania tacek, 
pojemników, pudełek), meble, części wyposażenia wnętrz 
samochodów, itp. 
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NOWY SYSTEM NOWY SYSTEM NOWY SYSTEM NOWY SYSTEM 

SEGREGOWANIA SEGREGOWANIA SEGREGOWANIA SEGREGOWANIA 
ODPADÓWODPADÓWODPADÓWODPADÓW    

                                    w GMINIE w GMINIE w GMINIE w GMINIE ŻUKOWOUKOWOUKOWOUKOWO 

 

 

 

 
                                                    

 

 

 
 

 
Mieszkańcy, którzy nie zdecydują się na segregację odpadów 

tj. nie będą sortować odpadów na suche, mokre lub 
dodatkowo na  szkło, tworzywa sztuczne, makulaturę, a będą 

wrzucać wszystkie odpady do jednego pojemnika zapłacą 
nawet do 100% więcej. 

PONADTO W RAMACH AKCJI OD MIESZKAŃCÓW ODBIERANE 
SĄ NASTĘPUJĄCE RODZAJE ODPADÓW: 
NIEBEZPIECZNE 
o termometry, lampy rtęciowe, świetlówki 
o środki ochrony roślin i ich opakowania 
o rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne 
o farby, lakiery oraz opakowania po nich 
o smary, środki do konserwacji drewna i metali 
o zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
o zużyte baterie i akumulatory 
o przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki 
o przepracowane oleje 
BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE 
o odpady pochodzące z remontów gospodarstw domowych 
WIELKOGABARYTOWE 
o odpady nie mieszczące się w pojemnikach na odpady, głównie 

meble 
METALE 

NIE TRUJ ! NIE SPALAJ ! NIE WYRZUCAJ DO LASU ! 
ODDAJ DO ZAKŁADU !!! 

ZA SPALANIE ODPADÓW W DOMOWYCH PIECACH GROZI KARA 
ARESZTU LUB GRZYWNY 

Spalanie odpadów komunalnych w domowych piecach powoduje 
niekontrolowane wprowadzanie do atmosfery bardzo trujących 
substancji: Dioxyny i furany – to jeden z najsilniejszych trucizn, jakie 
znamy. Wywołują nowotwory, uszkadzają płód, działają mutogennie, 
niszczą układ hormonalny, powodują bezpłodność. Niecałe 2 mg 
diaxyn wystarczą, żeby zabić ważącego 80 kg człowieka. Metale ciężkie  
(ołów,kadm, rtęć) m.in. uszkadzają układ nerwowy, powodują 
pogorszenie sprawności umysłowej, anemię. Dwutlenek azotu wpływa 
na powstanie chorób alergicznych, astmy. Wielopierścieniowe  
węglowodany aromatyczne (WWA)  wywołują ostre i przewlekłe 
zatrucia, zmiany nowotworów. 

  
                                 A PRZEDE WSZYSTKIM UNIKAJ! JAK? 

� Na zakupy weź torbę wielokrotnego użytku 
� Wybieraj rzeczy bez zbędnych opakowań – np. krem nie musi być w tubce, 

pudełku i jeszcze folii. Ponosisz koszty opakowania i dodatkowo zapłacisz 
jeszcze za wywóz odpadów. 

� Postaw na jakość – unikaj przedmiotów jednorazowych i tanich gadżetów 
� Inwestuj w rzeczy, które oszczędzają energię i wodę 

Kupuj produkty w opakowania zwrotnych 

UWAGA! 
W RAMACH „OPŁATY ŚMIECIOWEJ” NIE SĄ ODBIERANE: 

• azbest, papa 

• odpady nieoznaczone, niemożliwe do zidentyfikowania 
• odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż 

gospodarstwo domowe 

Nie segreguję – 

płacę co najmniej 2 

razy więcej 

 

Urząd Gminy Żukowo 

Referat Komunalny i Ochrony 

Środowiska  

 


