Na terenie naszej gminy nie uległ zmianie sposób segregacji u źródła, czyli nadal mieszkańcy którzy w deklaracjach
zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów są zobowiązani odpady posegregować do osobnych pojemników, mokre ulegające biodegradacji,
pozostałości po segregacji tzw. suche zmieszane oraz do pojemników lub worków osobno papier, szkło i plastik.
CZĘSTOTLIWOŚD ODBIORU ODPADÓW
ZRÓB DLA ZIEMI COŚ DOBREGO, SEGREGUJ RAZEM
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NIEWŁAŚCIWEGO ODBIORU ODPADÓW
BIODEGRADACJIKIEROWANYCH
DO
*Odpady mokre : co dwa tygodnie, a w okresie od
SKŁADOWANIA.
PRZEZ Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
01 maja do 30 września co tydzieo
Szanowni Mieszkaocy przypominamy, że zgodnie z
obowiązującą Uchwałą nr XVII/188/2015 Rady Miejskiej w
Żukowie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Żukowo po 30 czerwca 2018
roku obligatoryjne będzie stosowanie pojemników i
worków na odpady w odpowiednich kolorach
Siwe, czarne dla suchych zmieszanych
Brązowe dla mokrych
Żółty dla plastiku
Zielone dla szkła
Niebieskie dla papieru
Do dnia 30 czerwca 2018 r. można używać pojemników w
dowolnym kolorze, ale muszą być opisane jaka frakcja
odpadów się w nich znajduje.
UWAGA!! Proszę pamiętać, że pojemniki muszą posiadać
konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym,
widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym
pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów. Minimalna
wielkość pojemników to 120l lub do popiołu metalowy o
poj. 110l. W zabudowie wielorodzinnej wszystkie pojemniki
muszą mieć pojemność minimalną 1100 l.Osoby
zainteresowane kupnem pojemników używanych w
promocyjnej cenie mogą kontaktować się bezpośrednio z
firmą SITA pod nr 515-224-255 lub(58) 686-71 77

*Odpady segregowane szkło: 1 raz na 2 miesiące
* Odpady segregowane papier: 1 raz na 2 miesiące
*Odpady segregowane plastik: 1 raz w miesiącu
Zabudowa wielorodzinna:
*Odpady suche zmieszane i niesegregowane:
1 raz w tygodniu
*Odpady segregowane szkło: 1 raz w miesiącu
*Odpady segregowane papier: 2 razy w miesiącu
*Odpady segregowane plastik: 2 razy w miesiącu
UWAGA: Wszystkie odpady w pojemnikach lub workach
należy wystawić przed posesje lub w otwartych furtkach i
pergolach w dniu odbioru do godz. 6.30
WAŻNE !!!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkaocom zostało podpisane porozumienie z firmą
PESTAR, która w każdy ostatni piątek danego miesiąca zbiera
bezpłatnie z terenu gm. Żukowo odpady zużytego sprzętu
elektrycznego (RTV,AGD itp.) i elektronicznego (komputery,
monitory itp.).Można bezpośrednio kontaktować się z firmą
pod nr tel.606 611-721 lub (58) 560 19 09. Punkty odbioru
elektro odpadów zlokalizowane będą: ŻUKOWO-ul. Gdyoska
parking przy Supersamie w godz. 9.00-11.00; PRZYJAŹNparking przy kościele w godz. 11.15-12.15; LEŹNO-parking
przy kościele w godz. 12.30-13.30; CHWASZCZYNO-parking
przy Biedronce w godz. 13.45-14.45.

Komunalnych w Żukowie przy ul. Polnej 70
należy :
niezwłocznie lecz nie później niż w
terminie jednego dnia roboczego od
zaistnienia sytuacji, zgłosić ten fakt do
tut. Urzędu,
zgłoszenia mogą być wnoszone
pisemnie na adres Urzędu Gminy
Żukowo ul. Gdaoska 52 lub e-mailem
na adres srodowisko@zukowo.pl , lub
telefonicznie nr tel. (58) 685-83-71
albo ustnie w pok. 32 tut. Urzędu w
godzinach pracy urzędu tj. pn-wt. od
7.30-17.00, śr.-czw. od 7.30-15.30 oraz
piątek od 7.30-15.30

Ważne: Choinki świąteczne (naturalne) są odbierane przez firmę zbierającą odpady w terminach odbioru odpadów mokrych (w przypadku zadeklarowania
selektywnej zbiórki odpadów) oraz z odpadami niesegregowanymi w przypadku nieruchomości, które złożyły deklaracje dla odpadów niesegregowanych.
Choinki można też we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK.

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW
Informujemy, że w 2016 roku zbiórka odpadów
wielkogabarytowych będzie odbywad się w ten sam
sposób jak w ubiegłym roku. Nie będzie to wystawka
odpadów w miejsca zwyczajowo przyjęte, ale będzie to
„zbiórka przydomowa”.
W związku z powyższym każdy mieszkaniec,
posiadający do odbioru odpady wielkogabarytowe
powinien w terminie do 31 marca zgłosid potrzebę
wywozu odpadów. W zgłoszeniu należy podad adres
nieruchomości, ilośd i rodzaj odpadów, które mają byd
zabrane (dla ułatwienia kontaktu można podad nr
telefonu lub e-mail). Po ustaleniu terminu odbioru
firma świadcząca usługi powiadomi mieszkaoców o
dacie odbioru zgłoszonych odpadów. Mieszkaocy mają
obowiązekzgromadzeniaodpadów wielkogabarytowych
na terenie swojej posesji z dogodnym dojazdem
najlepiej na samym początku podwórka zaraz za bramą
wjazdową, a dla zabudowy wielorodzinnej przy
pergolach śmietnikowych.Podczas zbiórki nie będą
odbierane wszelkiego rodzaju odpady pochodzące z
warsztatów
samochodowych,
z
prowadzonej
działalności
gospodarczej,
odpady
budowlane,
remontowe, styropiany, papa, płyty azbestowe, szyby
okienne, szklarniowe i samochodowe, tapicerka
samochodowa, opony ciągnikowe i sam. dostawczych
itp. tego rodzaju odpady muszą byd poddane utylizacji
we własnym zakresie przez podmioty prowadzące
działalnośd gospodarczą. Nie będzie również odbierana
odzież, duże kartony, wiadra po farbach klejach itp. Te
odpadymożna dostarczyd do PSZOK.
Zgłoszeo można dokonywad telefonicznie pod nr tel.
(58)
685-83-71,
e-mailem:ugzukowo@zukowo.pl,
srodowisko@zukowo.pl,
e.sakowicz@zukowo.pl,
s.makurat@zukowo.pl, listownie na adres tut. Urzędu
lub osobiście w pok. 32 tut. Urzędu w godzinach
urzędowania (pn.-wt. 7.30-17.00;śr-czw. 7.30-15.30, pt.
7.30-15.00).

PUNKT
SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI
ODPADÓW
KOMUNALNYCH W ŻUKOWIE PRZY UL.POLNEJ TEL.
721-040-200 (PSZOK)

Z przyjemnością informujemy Paostwa, że od lipca 2015
r. na terenie naszej gminy działa Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK mieszący się
w Żukowie przy ul. Polnej 70 (teren byłej oczyszczalni
ścieków). Tel: 721-040-200
PSZOK jest czynny trzy dni w tygodniu;
Wtorek od godz. 8.00 do 16.00
Czwartek od godz. 10.00 do 18.00
Sobota od godz. 10.00 do 14.00
PSZOK jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu gminy Żukowo, którzy mają
złożoną deklarację za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w Urzędzie Gminy Żukowo i ponoszą opłatę
za ich odbiór do tut. Urzędu.
W PSZOK są przyjmowane dostarczone we własnym
zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
odpady komunalne posegregowane na szkło, papier,
tworzywa
sztuczne,
metale,
opakowania
wielomateriałowe, bio- (trawa, liście, gałęzie, obierki),
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane (500kg na
rok),opony, opakowania po olejach, farbach, środkach
ochrony roślin, rozpuszczalnikach, baterie, akumulatory,
odzież, popiół.
Szanowni Mieszkaocy na terenie PSZOK znajduje się
wydzielone miejsce przeznaczone na
przedmioty
nadające się do dalszego użytku. Posiadacie meble, sprzęt
AGD, RTV, zabawki, rowerki lub inne rzeczy, które są
niepotrzebne, a ich stan pozwala jeszcze na ich
użytkowanie można je przywieśd do PSZOK i mogą stad
się darem serca dla osób potrzebujących.

INFORMACJE O ODPADACH
Szanowni Mieszkańcy informujemy, że z
dniem 1 stycznia 2016 roku dotychczasowe stawki
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi i nr indywidualnych kont dla
Państwa nieruchomości nie uległy zmianie.
Należności nadal należy wpłacać bez wezwania w
dotychczasowych terminach tj. do dnia 15-go
miesiąca parzystego (za dwa miesiące) na
posiadane konta. Wpłat można dokonać drogą
elektroniczną lub wypełniając druk wpłaty na
poczcie lub w dowolnym banku. Nowe druki
wpłaty można na żądanie pobrać w pok. 32 tut.
Urzędu.
URZĄD GMINY ŻUKOWO
Referat Środowiska i Rolnictwa
Kontakt: e-mail srodowisko@zukowo.pl
Tel.: (58) 685-83-71 lub (58) 685-83-49
Zapraszamy do korzystania z naszej strony
www.zukowo.plzakładka odpady komunalne- odpady
stałe

GRAJ W KOLORY !!
ZRÓB DLA ZIEMI COŚ DOBREGO,
ODDZIEL MOKRE OD SUCHEGO!
Odpady dotychczas zbierane w jednym pojemniku należy teraz
dzielid odpowiednio na mokre i suche.
Tzw. system dualny jest doskonałym wstępem do prowadzenia
systemu segregacji odpadów surowcowych na: szkło, tworzywa
sztuczne i makulaturę

POJEMNIK
BRĄZOWY – MOKRE

POJEMNIK NA
ZMIESZANE – SUCHE

POJEMNIK ZIELONY – SZKŁO
szklane
opakowania
po żywności

WRZUCAJ !

przepłukane szklane
opakowania po
kosmetykach

butelki po
napojach

butelki i

inne opakowania
szklane

słoiki bez nakrętek
NIE WRZUCAJ !

szkła okiennego, luster, porcelany, fajansu, ceramiki, szkła
żaroodpornego, szkła zbrojonego, żarówek, świetlówek,
ekranów, zniczy
Odpady mokre – ulegające
biodegradacji (przeznaczone
na kompost), zbierane w
pojemnikach lub workach do
wyboru
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Odpady suche – odpady
zmieszane, pozostałe odpady
po selektywnej zbiórce,
zbierane w pojemnikach
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

POJEMNIK NIEBIESKI - PAPIER
kolorowe
magazyny, gazety,

WRZUCAJ !

zeszyty,
książki
tekturę

karton
ścinki
drukarskie

papierowe
NIE WRZUCAJ !

zdjęd, 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 (pleśo, grzyby)

POJEMNIK ŻÓŁTY - TWORZYWA
plastikowe
SZTUCZNEzgniecione i zakręcone

opakowania i
WRZUCAJ !puste plastikowe butelki
pojemniki (np. po
po napojach
chemii
gospodarczej,
zakrętki
środkach czystości,
kosmetykach oraz
pojemniki i
artykułach
naczynia z
spożywczych)
tworzyw
NIE WRZUCAJ !
zabawek, plastikowych folii i torebek, naczyo i sztudców
plastikowych, opakowao 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
PAMIĘTAJ !
Opakowania nadające się
do przetworzenia to
opakowania opatrzone
znakami recyklingu

PAMIĘTAJ ! Odpady z kolorowych pojemników są
najlepszym surowcem wtórnym, nadającym się do
ponownego przetworzenia!
BARDZO WAŻNE !! Mieszkaocy gminy Żukowo
mogą raz na pół roku oddad odpady na
preferencyjnych warunkach do Zakładu
Utylizacyjnego w Szadółkach. Szczegóły na
www.zut.com.pl w zakładce mieszkaocy.

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

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

SEGREGUJESZ ? – PŁACISZ MNIEJ!

CZY WIESZ ŻE ?
•

Nie segreguję –
płacę co najmniej 2
razy więcej
•
•

•

Mieszkaocy, którzy nie zdecydują się na segregację odpadów
tj. nie będą sortować odpadów na suche, mokre i dodatkowo
na szkło, tworzywa sztuczne, makulaturę, a będą wrzucać
wszystkie odpady do jednego pojemnika zapłacą nawet do
100% więcej.
PONADTO W RAMACH AKCJI OD MIESZKAOCÓW 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

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
byd przetwarzane nieograniczoną ilośd razy. Z odzyskanej stłuczki
szklanej można wyprodukowad nowe butelki, włókna izolacyjne,
watę szklaną i wiele innych.
Ze 100 ton makulatury można wytworzyd aż 90 ton papieru, co
pozwala oszczędzid 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.

OD 1 LIPCA 2013 ROKU
NOWY SYSTEM
SEGREGOWANIA ODPADÓW
w GMINIE ŻUKOWO

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 bezpłodnośd. Niecałe 2 mg
dioxyn wystarczą, żeby zabid ważącego 80 kg człowieka. Metale ciężkie
(ołów,kadm, rtęd) 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.
Urząd Gminy Żukowo

UWAGA!
W RAMACH „OPŁATY ŚMIECIOWEJ” NIE SĄ ODBIERANE:
• azbest, papa
• odpady nieoznaczone, niemożliwe do zidentyfikowania
• odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż
gospodarstwo domowe

A PRZEDE WSZYSTKIM UNIKAJ! JAK?
 Na zakupy weź torbę wielokrotnego użytku
 Wybieraj rzeczy bez zbędnych opakowao – np. krem nie musi byd w tubce,
pudełku i jeszcze folii. Ponosisz koszty opakowania i dodatkowo zapłacisz
jeszcze za wywóz odpadów.
 Postaw na jakośd – unikaj przedmiotów jednorazowych i tanich gadżetów
 Inwestuj w rzeczy, które oszczędzają energię i wodę
Kupuj produkty w opakowania zwrotnych

