
 

ZMIANA DOTYCZY SPOSOBU ZBIERANIA ODPADÓW   ZMIESZANYCH I PLASTIKU, zgodnie z wytycznymi Ministra  
Środowiska (Rozporządzenie z dnia 29.12.2016 r. Dz.U. z 2017 r. poz.19). 

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje na terenie całego kraju wspólny 
system segregacji odpadów. Od tej pory odpady są dzielone na 
cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafia papier, do 
zielonego - szkło, do żółtego - metale i tworzywa sztuczne, a do 
brązowego- odpady ulegające biodegradacji. W naszej gminie 
obowiązuje okres przejściowy ze względu na obowiązujące już 
umowy z firmami odbierającymi odpady. Nowe zasady segregacji 
będą obowiązywały po zakończeniu dotychczasowych umów z 
firmami t.j. z dniem 1 kwietnia 2019 r. 

POJEMNIK lub worek ZIELONY – SZKŁO 
WRZUCAJ !                                               NIE WRZUCAJ ! 

 

 
 

 
 

 
 
 

POJEMNIK lub worek ŻÓŁTY  - METALE i 
TWORZYWA SZTUCZNE 

WRZUCAJ !                                          NIE WRZUCAJ ! 
 
 

 

POJEMNIK lub 
worek BRĄZOWY – 

„BIO” 
 

 

POJEMNIK CZARNY 
NA „ZMIESZANE”  

 

 

Odpady  „BIO” – ulegające 
biodegradacji, ze 

szczególnym uwzględnieniu 
bioodpadów 

Odpady „ZMIESZANE” – 
odpady zmieszane, pozostałe 

odpady po selektywnej 
zbiórce lub  niesegregowane, 

zbierane w pojemnikach 

POJEMNIK kub worek NIEBIESKI - PAPIER 
WRZUCAJ !                                           NIE WRZUCAJ ! 
 

 
 
 
 

                               

WRZUCAJ! 

• odpadki warzywne i 
owocowe ( w tym obierki 
itp.), 

• gałęzie drzew i krzewów, 

• skoszoną trawę, liście, 
kwiaty, trociny i korę 
drzew, 

• resztki jedzenia, 

• zużyte ręczniki papierowe 
i chusteczki, 

• skorupki po jajkach i 
orzechach, 

• fusy po kawie i herbacie. 

WRZUCAJ! 

• pojemniki z resztkami 
jedzenia, 

• fajans, porcelana, 

• pampersy, podpaski 

• popiół 

• kości zwierzęce 

• papierowe worki po 
nawozach, cemencie, 
tapety, 

• naczynia, sztućce 
jednorazowe  
 

 

 

 

- ceramiki, doniczek, 

porcelany, fajansu, 

kryształów, szkła 

okularowego, 

- szkła żaroodpornego, 

zniczy z zawartością 

wosku, szyb okiennych i 

zbrojowych, monitorów, 

- żarówek i świetlówek, 

termometrów, 

reflektorów, luster, 

 

 

- Butelki i słoiki po 

napojach i żywności (w 

tym butelki po 

alkoholach i  olejach 
roślinnych) -bez 

nakrętek, 

- szklane opakowania po 

kosmetykach (o ile nie 

są wykonane z trwale 

połączonych kilku 

surowców). 

 

 

- butelek, słoików  i 

pojemników z 

zawartością, opakowań 

po lekach i zużytych 

artykułach medycznych, 

opakowań po olejach 

silnikowych, części 

samochodowych, 

zużytych baterii i 

akumulatorów, puszek i 

pojemników po farbach i 

lakierach, zużytego 

sprzętu elektronicznego i 

AGD, zabawek z 

tworzyw sztucznych 

  
PAMIĘTAJ- takim 

znakiem są opatrzone 

opakowania  do 

przetwarzania 

 
Pojemniki muszą mieć 

konstrukcję umożliwiającą 

ich odbiór przez firmę. 

 

 

 

odkręcane i zgniecione 

plastikowe butelki po 

napojach, nakrętki, o ile nie 

zbieramy ich osobno, 

plastikowe opakowania 

po produktach 

spożywczych,                                          

opakowania 

wielomateriałowe (np. 

kartony po mleku i soku), 

plastikowe torby, worki i 

inne folie, aluminiowe 

puszki po napojach, puszki 

po konserwach, metale 

kolorowe, kapsle, zakrętki 

do słoików,  opakowania po 

środkach czystości np. 

szamponach, po paście do 

zębów, torby po proszkach do 

prania itp. 

Takich pojemników nie należy 

używać są to pojemniki 

ogrodowe. 

 

 

 

- opakowania z 

papieru, karton, 

tekturę (także falistą), 

katalogi, ulotki, 

prospekty, 

- gazety i czasopisma, 

zeszyty, książki, papier 

pakowy, papier 

szkolny, biurowy, 

zadrukowane kartki, 

torby i worki 

papierowe. 

 

 

- ręczniki papierowe i 

zużyte chusteczki 

higieniczne, papieru 

lakierowanego i 

powlekanego folią, papieru 

zatłuszczonego lub mocno 

zabrudzonego, kartonów po 

mleku i napojach, 

papierowych worków po 
nawozach, cemencie i 

innych materiałach 

budowlanych, tapet, pieluch 

jednorazowych i podpasek, 

naczyń jednorazowych. 

 

 

 



ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH zwany PSZOK 

 

      INFORMACJE O  ODPADACH                    

2018 rok. 

             Szanowni Mieszkańcy informujemy, że z 

dniem 1 stycznia 2018 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. Zmianie również nie uległa 

częstotliwość odbioru odpadów jak również 

sposób ich wystawiania- w dniu odbioru do 

godz. 6.30 

URZĄD GMINY ŻUKOWO                                  

Referat Środowiska i Rolnictwa                      

Kontakt: e-mail srodowisko@zukowo.pl            

Tel.: (58) 685-83-71 lub (58) 685-83-49 

Uzgodnienia stanu konta opłat- (58) 685-83-46 

Zapraszamy do korzystania z naszej strony 

www.zukowo.pl zakładka:  informacje dla 

mieszkańców-odpady komunalne- odpady stałe 

 

              Informujemy, że w 2018 roku zbiórka odpadów  

wielkogabarytowych będzie odbywać 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 zgłosić potrzebę wywozu 

odpadów. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, 

ilość i rodzaj odpadów, które mają być zabrane (dla 

ułatwienia kontaktu można podać nr telefonu lub e-mail). 

Po ustaleniu terminu odbioru firma świadcząca usługi 

powiadomi mieszkańców o dacie odbioru zgłoszonych 

odpadów. Mieszkańcy mają obowiązek zgromadzenia 

odpadów 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 być poddane utylizacji we własnym zakresie 

przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Nie 

będzie również odbierana odzież, duże kartony, wiadra po 

farbach, klejach itp. te odpady        można dostarczyć do 

PSZOK. 

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie pod nr tel. (58) 

685-83-71, e-mailem: ugzukowo@zukowo.pl,  

srodowisko@zukowo.pl,  listownie na adres tut. Urzędu lub 

osobiście w pok. 32 tut. Urzędu w godzinach urzędowania. 

WAŻNA informacja, już od 01.12.2017 r. PSZOK 

jest czynny pięć dni w tygodniu: 

Wtorek- w godz. od 8oo do 16oo                                    

Środa – w godz. 8oo do 16oo                                           

Czwartek – w godz. od 8oo do 18oo                            

Piątek- w godz. od 8oo do 16oo                                      

Sobota w godz. od 8oo do 14oo 

Telefon kontaktowy 721-040-200 

_______________________________________ 

CHOINKI – drzewka świąteczne (naturalne) sa 

odbierane przez firmę zbierającą odpady w 

terminie odbioru odpadów mokrych ( w 

przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki 

odpadów) oraz z odpadami niesegregowanymi 

w przypadku zadeklarowania nieselektywnej 

zbiórki odpadów. 

STYROPIAN opakowaniowy ( po meblach, 

sprzęcie AGD itp.) można dostarczyć do PSZOK, 

lub wystawiać w dniu odbioru plastiku. 

W przypadku niewłaściwego odbioru odpadów 

komunalnych z nieruchomości przez firmy 

świadczące usługi należy niezwłocznie lecz nie 

później niż w terminie jednego dnia roboczego od 

zaistnienia sytuacji, zgłosić ten fakt do tut. Urzędu: 

e-mailem srodowiski@zukowo.pl, tel. (58) 685-83-

71 pisemnie na adres urzędu lub ustnie w pok. 32 w 

godz. pracy urzędu. 
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