
Pamiętaj, 
segregowanie

się opłaca!



Ponieważ większość gdańszczan segreguje odpady, możliwe 
było obniżenie od 1 kwietnia 2014 stawek za ich odbiór  
aż o ponad 20% (dla osób segregujących). 
Stawki za odpady segregowane wynoszą obecnie odpowiednio:

0,44 zł za metr kwadratowy mieszkania do 110 m2 oraz
0,05 zł za każdy kolejny metr kwadratowy powierzchni 
          powyżej 110 metrów.

Stawki za odpady niesegregowane nie zmieniły się i wynoszą 
obecnie odpowiednio:

0,72 zł za metr kwadratowy mieszkania do 110 m2 oraz
0,07 zł za każdy kolejny metr kwadratowy powierzchni 
          powyżej 110 m2.

Od 1 lipca 2013 funkcjonuje nowy system gospodarowania 
odpadami, w którym to gmina odpowiada za odbiór odpadów 
komunalnych z terenu całego miasta. 

W Gdańsku, organizatorem odbioru odpadów komunalnych 
jest jednostka budżetowa – Zarząd Dróg i Zieleni. 

462 427 – mieszka nas tylu w Gdańsku

325 kg   – tyle odpadów produkuje każdy z nas  
w ciągu roku!

63 323   – tyle jest w mieście pojemników, z których odbiera 
się odpady

1 179   – tyle zestawów kolorowych  pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów (papier, szkło, plastik) 
ustawiono w wybranych punktach miasta

W ciągu pierwszego roku funkcjonowania nowego systemu, 
dużo się zmieniło. Segregujemy (robi to blisko 90% 
mieszkańców Gdańska)! 

Tak wspólnie dbamy o nasze miasto:

424%   - o tyle w ciągu ostatniego roku zwiększyła się ilość 
odbieranych odpadów biodegradowalnych

120%   - o tyle w ciągu ostatniego roku zwiększyła się ilość 
odebranych odpadów wielkogabarytowych

40%   - o tyle w ciągu ostatniego roku zwiększyła się ilość 
odebranych odpadów z tworzyw sztucznych

34%   - o tyle w ciągu ostatniego roku zwiększyła się ilość 
odebranych odpadów ze szkła

32%   - o tyle w ciągu ostatniego roku zwiększyła się ilość 
odebranej makulatury

Pamiętaj, 
segregowanie

się opłaca!

Ważne! Dzięki segregacji Miasto uzyskało 
wymagany prawem poziom odzysku i recyklingu 
odpadów oraz ograniczyło składowanie odpadów 
ulegających biodegradacji.
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CO GDZIE WRZUCAĆ?

odpady mokre:
	 drobne elementy z surowego drewna,
	 fusy po kawie i herbacie,
	 guma do żucia,
	 liście,
	mokry i zabrudzony papier,
	 obierki po warzywach i owocach,
	 przeterminowana żywność bez opakowań,
	 resztki warzyw i owoców,
	 resztki żywności bez opakowań,
	 rośliny doniczkowe,
	 skorupki po jajkach, orzechach,
	 zużyte torebki od herbaty,
	 trawa,
	wykałaczki, wypalone zapałki,
	 ziemia po kwiatach,
	 zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne.

odpady suche:

	 butelki po napojach z tworzywa,
	 butelki, słoiki ze szkła,
	 buty, kapcie,
	 ceramika,
	 długopisy, wypisane wkłady,
	 doniczki,
	 drewno malowane o niewielkich gabarytach,
	 drobne elementy metalowe,
	 drobne elementy styropianu,
	 fajans,

odpady mokre 
– to odpady ulegające 
biodegradacji, nadające się 
do kompostowania;

odpady suche 
– to pozostałe odpady, 
nie zawierające odpadów 
mokrych;

Odpady dzielimy na suche i mokre.
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	 zabawki (z wyłączeniem elektronicznych),
	 zakrętki ze słoików,
	 zapalniczki,
	 zdjęcia,
	 zużyte worki do odkurzacza.

Jeżeli nie wiesz, gdzie wrzucić odpad,  
wrzuć go do poJemnika na odpady suche!

Z odpadów suchych możesz dodatkowo wysegregować 
surowce wtórne. Wrzuć:

	 tworzywa sztuczne – do pojemnika w kolorze żółtym:
czyste opakowania, butelki i pojemniki plastikowe;
Brudne opakowania i torebki plastikowe wrzucamy  
do odpadów „suchych”

	makulaturę – do pojemnika w kolorze niebieskim:
gazety, czasopisma, i torby papierowe oraz opakowania  
i pojemniki kartonowe;
Brudny papier wrzucamy do odpadów „suchych”

	 szkło kolorowe – do pojemnika w kolorze zielonym:
kolorowe butelki i słoiki;
Potłuczone naczynia wrzucamy  
do odpadów „suchych”

	 szkło bezbarwne – do pojemnika w kolorze białym:
bezbarwne butelki i słoiki;
Jeśli nie ma w twojej okolicy takiego pojemnika, szkło 
bezbarwne wyrzucaj razem ze szkłem kolorowym;

	 zużyte baterie – do specjalnej kieszeni:
w pojemniku na szkło kolorowe; 

dziĘki segregacJi szkŁa, poprawiamy 
JakoŚć komposTu

	 folia aluminiowa,
	 folie z tworzyw,
	 gazety, czasopisma,
	 guma,
	 kable,
	 kartony po mleku i sokach,
	myjki, gąbki,
	nici, włóczki,
	niedopałki papierosów,
	 odzież,
	 opakowania po chemii gospodarczej,
	 opakowania po jogurtach, serkach, lodach, itp.
	 opakowania po kosmetykach,
	 pampersy,
	 papier,
	 płyty CD/DVD,
	 popiół z pieca (zimny),
	 pozostałości po domowej hodowli zwierząt  

(psy, koty, gryzonie, ptaki, gady),
	 pudełka kartonowe,
	 puszki metalowe,
	 ratan,
	 resztki świec,
	 szczoteczki, szczotki,
	 szeleszczące siatki,
	 szkło,
	 środki higieny osobistej,
	 tekstylia,
	 tektura,
	 torebki papierowe,
	 tubki po paście do zębów i kremie,
	 tworzywo sztuczne,
	wiklina,
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choinki – (od 2 stycznia do 15 lutego) zostaw w dniu wywozu 
w swojej wiacie śmietnikowej lub obok pojemnika – zostaną 
zabrane razem z odpadami mokrymi. Harmonogram 
wywozów sprawdź na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl

leki – zanieś do apteki. W 167 aptekach na terenie miasta 
rozstawione są pojemniki na przeterminowane leki. Listę 
aptek znajdziesz na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl 
(zakładka harmonogramy).

sprzęt RTV i AGD – odbierany jest w ramach objazdowej 
zbiórki, organizowanej przez ZUT Szadółki. Harmonogram 
zbiórek i sposób składowania sprawdź na stronie  
www.czystemiasto.gdansk.pl.  
Możesz go też oddać w sklepie kupując nowy sprzęt.

odpady niebezpieczne – czyli termometry, lampy rtęciowe, 
świetlówki, środki ochrony roślin i ich opakowania, 
rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne, farby, lakiery oraz 
opakowania po nich, smary, środki do konserwacji drewna 
i metali, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne 
telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka, 
zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lub częściowo 
wykorzystane leki, przepracowane oleje. Te odpady oddasz 
podczas zbiórki objazdowej. Harmonogram zbiórek i sposób 
składowania sprawdź na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl. 

odpady budowlane – odpady po remontach (np. gruz, 
umywalki, prysznice, brodziki, okna, wanny, drzwi, tapety, 
kleje itp.) – nie są odbierane przez miasto. Musisz zamówić 
specjalną usługę w firmie wywozowej lub – sam zawieźć te 
odpady do Zakładu Utylizacyjnego (ZUT) w Szadółkach. 
ZUT pobierze za ich odbiór symboliczną opłatę – 10,80 zł 
za pierwsze 500 kg. Powyżej tej wagi – naliczy 0,33 zł za każdy 
dodatkowy kilogram. WAŻNE! W ciągu pół roku jeden 
mieszkaniec Gdańska może oddać w ZUT po preferencyjnej 
stawce do pół tony odpadów budowlanych!

zanim wrzucisz odpad, opróżniJ i zgnieć 
opakowanie.

UWAGA! Nie wrzucaj do kolorowych pojemników! 
– opakowań pochodzenia medycznego 
– pojemników po olejach i smarach 
– plastikowych naczyń i sztućców 
– torebek foliowych 
–  szkła okiennego, luster, porcelany, fajansu, ceramiki, szkła 

żaroodpornego i zbrojonego -> wrzuć do pojemnika 
na odpady suche lub jako odpad budowlany i rozbiórkowy

ODpADy nIEtypOWE?

nie wrzucaJ ich do poJemników na odpady! 
mogą być szkodliwe dla Środowiska!

sprawdź sposób ich odbioru na sTronie: 
www. czystemiasto.gdansk.pl

odpady wielkogabarytowe (w tym opony) – odpady, które 
ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się 
w standardowych pojemnikach na odpady (np. stoły, krzesła, 
szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany itp.). 
Wystaw koło pojemników na odpady dzień przed lub w dniu 
odbioru (do godz. 5:30). Harmonogram wywozów sprawdź na 
stronie www.czystemiasto.gdansk.pl

odpady zielone – (trawa, liście, kwiaty, drobne gałęzie) wrzuć 
do pojemnika na odpady mokre, a jeśli jest ich zbyt dużo 
– zbierz do worków i zostaw przy pojemnikach na odpady 
mokre (nieruchomości wielorodzinne – jest możliwość 
zamówienia kontenera)  
Chcesz zamówić – zadzwoń 58 731 64 64  
(pn-pt 7.00‒15.00) lub sprawdź w zakładce harmonogramy  
na www.czystemiasto.gdansk.pl
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DOstęp I CZystOśĆ W AltAnIE śmIEtnIkOWEj.

Pamiętaj!

Odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwie domowym 
należy gromadzić w pojemnikach ustawionych w punktach 
gromadzenia odpadów. Pojemniki, do wskazanych przez ich 
właścicieli punktów gromadzenia odpadów, dostarcza firma 
odbierająca odpady (działająca na zlecenie Zarządu Dróg  
i Zieleni w Gdańsku).

Jeśli mieszkasz w budynku wielorodzinnym, to w twoim 
imieniu działa Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administrator lub 
Zarządca nieruchomości. Musi on:

•	 dbać o właściwy stan sanitarny i porządek w waszej 
altanie śmietnikowej;

•	 dbać o czystość wokół altany śmietnikowej;

•	 zapewnić dojazd do waszej altany firmom odbierającym 
odpady;

•	 przekazać firmom odbierającym odpady piloty i klucze do 
altan śmietnikowych (jeśli są zamykane), wydzielonych 
pomieszczeń wewnątrz budynku oraz do szlabanów na 
osiedlach zamkniętych;

Jeśli nie będzie można dojechać do punktu gromadzenia 
odpadów, firma wywozowa nie będzie mogła odebrać 
odpadów i zgłosi ten fakt do ZDiZ!

Stały brak dojazdu może skutkować wyznaczeniem 
tymczasowego punktu gromadzenia odpadów w najbliższej 
możliwej lokalizacji i skierowaniem sprawy do Straży 
Miejskiej w Gdańsku. 

Harmonogramy wywozów:

aktualne harmonogramy znajdują się zawsze na stronie 
www.czystemiasto.gdansk.pl – zakładka harmonogramy. 
nie masz internetu? zadzwoń i sprawdź harmonogram: 
58 731 64 64 (pn-pt 7.00-15.00)

AltAny śmIEtnIkOWE (punkty Gromadzenia Odpadów)

Właściciele, Zarządy lub Zarządcy nieruchomości mają 
obowiązek zorganizowania i przygotowania altany 
śmietnikowej lub wydzielonego pomieszczenia wewnątrz 
budynku.

WAŻNE! Zgodnie z obowiązującymi przepisami - przez 
właścicieli nieruchomości rozumie się również Spółdzielnie  
i Wspólnoty Mieszkaniowe działające poprzez swoje  
Zarządy lub Zarządców. 

Nie ma altany? Zwróć się do swojego Zarządcy, Spółdzielni 
Mieszkaniowej, Administratora.

Pamiętaj! Jeśli nie można zorganizować altany śmietnikowej 
na terenie własnej nieruchomości, można ją urządzić na terenie 
najbliższej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej 
właścicielem!

Jeśli mieszkasz w zabudowie jednorodzinnej, nie musisz mieć 
altany. Jeżeli posiadasz wnękę w ogrodzeniu to pamiętaj aby jej 
wyjście było na zewnątrz. Jeśli nie masz takiej wnęki to pamiętaj, 
żeby wystawić pojemniki przed posesję:

wieczorem - przed planowanym dniem wywozu lub 
rano - do 5:30 w dniu wywozu.

WAżnE!  
wŁaŚcicieli nieruchomoŚci reprezenTuJą  
w budynkach wielolokalowych spóŁdzielnie 
mieszkaniowe, adminisTraTorzy, zarządcy 
nieruchomoŚci.
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żÓŁtE kARtkI

Firmy wywozowe na bieżąco kontrolują odbierane odpady. 
Jeśli stwierdzą, że odpady są w niewłaściwych pojemnikach, 
nie odbiorą ich i przykleją na pojemnik tzw. żółtą kartkę. 
To naklejka ostrzegawcza z informacją ‘odpady zebrane 
niezgodnie z przeznaczeniem pojemnika’!

W takim przypadku – właściciel nieruchomości może sam 
posegregować odpady i zawiadomić o tym ZDIZ (tel. 58 
731 64 64, 58 558 95 34). Posegregowane odpady zostaną 
wywiezione w najbliższym przypadającym terminie odbioru.

Jeśli odpady nie zostaną posegregowane, właściciel otrzyma 
decyzję o naliczeniu nowej (wyższej) opłaty za śmieci (jak  
za odpady niesegregowane).

tU WZÓR żÓŁtEj kARtkI!

jEślI W AltAnIE lUB W jEj pOBlIżU jEst 
BAŁAGAn, ZGŁOś tO stRAży mIEjskIEj  
W GDAńskU

zgŁoszenia kieruJ:
• Telefon alarmowy: 996 
• cenTrala: 58 301 30 11 
• mail: strazmiejska@sm.gda.pl
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Pamiętaj, 
segregowanie 
ma sens!

Aż 90% nas, gdańszczan segreguje odpady. Dlatego możliwe 
było obniżenie pierwotnych stawek za ich odbiór. 
Po pół roku funkcjonowania nowego systemu – udało się 
obniżyć stawki za odbiór odpadów posegregowanych aż 
o 0,12 zł za każdy metr kwadratowy mieszkania!

Jeśli widzisz, że twój sąsiad nie segreguje opadów – 
porozmawiaj z nim. Może uda ci się go przekonać, 
że segregowanie się opłaca!

Pamiętaj! Im więcej gdańszczan będzie segregować odpady  
– tym większe jest prawdopodobieństwo kolejnych obniżek 
opłat za odbiór odpadów segregowanych!

UWAGA!
kAżDA ZmIAnA spOsOBU GROmADZEnIA ODpADÓW 
WymAGA ZmIAny DEklARACjI! 

Jeśli tego nie zrobiłeś – zrób to jak najszybciej. 
To tylko chwila!

Pobierz druk deklaracji ze strony 
www.czystemiasto.gdansk.pl 

albo przyjdź do Biura Obsługi Klientów Działu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi (ul. Partyzantów 36 w Gdańsku).
BOK czynny jest: 
pn, wt, czw, pt 7.00‒15.00 i śr 7.00‒16.30

Email: bok@czystemiasto.gdansk.pl
Infolinia: 58 731 64 64 (czynna pn-pt 7.00‒15.00)
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Wydawca: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 
Jednostka Budżetowa Miasta Gdańska 

Wydawnictwo bezpłatne, Gdańsk 2014

Jeżeli ten informator nie odpowiedział na wszystkie Twoje pytania, 
skontaktuj się z nami: 

elektronicznie
e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl / www.czystemiasto.gdansk.pl

telefonicznie
tel. 58 731 64 64 / poniedziałek–piątek, w godz. 7.00–15.00

osobiście
Biuro Obsługi Klienta ZDiZ / ul. Partyzantów 36, Gdańsk
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, w godz. 7.00–15.00
środa, w godz. 7.00–16.30

Można już korzystać z nowego systemu e-deklaracji!

Logowanie: poprzez stronę www.czystemiasto.gdansk.pl  
- zakładka „złóż deklarację”.

Można w ten sposób:

•	 złożyć deklarację zmieniającą do już złożonych w ZDiZ deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

•	 sprawdzić dane dotyczące posiadanych nieruchomości, salda 
rozliczeń należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz zgromadzonych w tym celu danych osobowych.

Aby otrzymać login i hasło konieczne jest osobiste stawiennictwo 
właściciela nieruchomości lub jego pełnomocnika w siedzibie 
Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku - Biuro Obsługi Klienta  
z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub upoważnieniem.


