
na	terenie	Gminy	Żukowo	
jest	obowiązkowa	
segregacja	odpadów.

Od	01.05.2020	r.	

Gospodarstwo	1	osobowe	 	miesięcznie26	zł
Gospodarstwo	2	osobowe	 	miesięcznie	52	zł
Gospodarstwo	3	osobowe	 	miesięcznie	78	zł
Gospodarstwo	4	osobowe	 	miesięcznie92	zł
Gospodarstwo	5	osobowe	 	miesięcznie	96zł
Gospodarstwa	6	osobowe	i	większe	 	miesięcznie.100	zł

Stawki	za	odpady	SEGREGOWANE

Gospodarstwo		1	osobowe	 	miesięcznie78	zł
Gospodarstwo	2	osobowe	 	miesięcznie		156	zł
Gospodarstwo	3	osobowe	 	miesięcznie	234	zł
Gospodarstwo	4	osobowe	 	miesięcznie276	zł
Gospodarstwo	5	osobowe	 	miesięcznie	288	zł
Gospodarstwa	6	osobowe	i	większe	 	miesięcznie.300	zł

Stawki	za	odpady	NIESEGREGOWANE

Zapraszamy	do	korzystania	z	naszej	strony	
www.zukowo.pl

URZĄD	GMINY	w	ŻUKOWIE	
REFERAT	ŚRODOWISKA	I	ROLNICTWA

e-mail	srodowisko@zukowo.pl,	
tel.:	(58)	685-83-71	lub	(58)	355-08-14

PSZOK	PUNKT	SELEKTYWNEJ	ZBIÓRKI	
ODPADÓW	KOMUNALNYCH	

Z�UKOWO,	UL.	POLNA	70,	Tel.:	721-040-200

REFERAT	PODATKÓW	I	OPŁAT	(pok.41)	
w	sprawie	opłat	tel.:	(58)	685-83-46

W 	 p r z y p a d ku 	 p o t r z e b y 	 o d b i o r u 	 o d p a d ów																																						
–	 wielkogabarytowych	 t.j.	 (	 meble,	 pralki,	 lodówki																
itp.	bez	opon)	należy	taką	potrzebę	zgłosić	do	tutejszego	
urzędu	w	terminie	do	31	marca	każdego	roku.
PSZOK	-	jest	czynny	5	dni	w	tygodniu	we	wt.,	śr.,	pt.	od	
8.00-16.00,	 czw.	 8.00	 -	 18.00	 i	 sob.	 8.00-14.00.	
Korzystając	 z	 usług	 PSZOK	 jesteś	 zobowiązany	 do	
okazania	 karty	 PSZOK	 uprawniającej	 do	 korzystania																
z	tych	usług.
Na	PSZOK-u	są	przyjmowane	odpady	komunalne	zgodnie	
z	regulaminem	utrzymania	czystości	tj.	papier,	tworzywa	
sztuczne, 	 szkło, 	 bioodpady, 	 wielomateriałowe,	
wielkogabarytowe,	 szyby	 okienne,	 tekstylia,	 drewno,	
popiół,	 gałęzie	 itp.	 w	 ilościach	 nielimitowanych.	
Natomiast	odpady	budowlano-remontowe	w	ilości	nie	
większej	 niż	500	kg.	w	 ciągu	 roku	 oraz	opon	w	 ilości																
4	szt.	w	ciągu	roku	od	gospodarstwa	domowego.		
Przypominamy,	 że	 istnieje	 możliwości	 zainstalowania	
aplikacji	 na	 telefony	 z	 systemem	 Android	 lub	 iOS	
wskazanej	w	harmonogramach	odbioru	odpadów.

W	PRZYPADKU	NIESEGREGOWANIA	ODPADÓW	
ZOSTANIE	DECYZJĄ	NALICZONA	

OPŁATA	PODWYŻSZONA:

przeterminowane leki i chemikalia

zużyty sprzęt elektroniczny i AGD

zużyte baterie i akumulatory

meble i inne odpady

wielkogabarytowe

odpady budowlane i rozbiórkowe

zużyte opony

NIE WYRZUCAMY: 

wszystko, czego nie można

wyrzucić do pozostałych

pojemników, a co nie jest

odpadem niebezpiecznym

WRZUCAMY: 

Drodzy	mieszkańcy	pamiętajmy	!!!!!
o	 konieczności 	 zmiany	 deklaracji 	 w	 przypadku	
zwiększenia 	 lub 	 zmniejszenia 	 s ię 	 l iczby 	 osób	
zamieszkujących	daną	nieruchomość,	gdyż	te	dane	mają	
wpływ	 na	wysokość	 opłaty,	 którą	 ponosimy	 do	 Urzędu	
Gminy.	Urodzenie	dziecka	itp.	zwiększamy	opłaty,	odejście	
najbliższych,	wyprowadzka,	rozwody,	wyjazd	poza	granice	
gminy	itp.	zmniejszamy	opłaty

Dla	budynków	jednorodzinnych	w	przypadku	
posiadania	kompostownika	i	kompostowania	
w	nim	wszystkich	bioodpadów	istnieje	możliwość	
skorzystania	z	ulgi	od	1	zł	do	4	zł	miesięcznie	
w	zależności	od	wielkości	gospodarstwa	domowego.



opakowania po lekach

zużyte baterie i akumulatory

puszki po farbach i lakierach

plastikowe zabawki

NIE WYRZUCAMY: 

odpady higieniczne

np. ręczniki papierowe

i zużyte chusteczki

kartony po mleku i napojach

papier lakierowany

i powleczony folią

tłusty papier

papierowe worki po nawozach

i materiałach budowlanych

NIE WYRZUCAMY: 

ceramika, doniczki, porcelana

szkło okularowe i żaroodporne

znicze z zawartością wosku

żarówki, świetlówki i reflektory

opakowania po lekach,

rozpuszczalnikach

i olejach silnikowych

lustra i szyby

NIE WYRZUCAMY: 

ziemia i kamienie

popiół z węgla kamiennego

drewno impregnowane

kości i odchody zwierząt

NIE WYRZUCAMY: odpadki warzywne i owocowe

resztki jedzenia

gałęzie drzew i krzewów

skoszona trawa, liście, kwiaty

trociny i kora drzew

WRZUCAMY: 

opakowania z papieru i tektury

gazety, czasopisma i ulotki

zeszyty

papier biurowy

WRZUCAMY: 

butelki po napojach i żywności

słoiki

WRZUCAMY: 

szklane opakowania
po kosmetykach

butelki plastikowe

WRZUCAMY: 

nakrętki, kapsle
i zakrętki od słoików

plastikowe opakowania,
torebki, worki foliowe

kartony po mleku/sokach

folia aluminiowa
opakowania po środkach czystości,
kosmetykach

Ważne	-	pojemniki	i	worki	niespełniające	wymogów	określonych	
w	regulaminie	(uchwała	Rady	Miejskiej	nr	XX/239/2020)	muszą	
być	dostosowane	do	wymagań	lub	wymienione	do	dnia	30.06.2022	r.	

Dopuszcza	się	gromadzenie	odpadów	BIO	tylko	w	jednym	worku	
o	poj.	120	l.	natomiast	pozostałą	ilość	należy	wystawić	
w	pojemnikach.”	
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