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Byliście już w Centrum Hewelianum? 
Zakład Utylizacyjny jest partnerem 

nowej, interaktywnej pracowni 
reenergii, w której możecie odbyć 

wspaniałą ekologiczną podróż!

Odwiedź naszą pracownię:

zobacz unikalną konstrukcję spalarni 
odpadów z klocków LEGO,

WEJDŹ DO ŚWIATA REENERGII!
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NASZ WSPÓLNY CEL

Szanowni gdańszczanie,

niniejszy poradnik dedykujemy Wam – młodym, energicznym mieszkańcom 
naszego miasta, którzy już dziś swoją postawą udowadniają, że edukacja  
w zakresie dbania o środowisko naturalne przynosi wspaniałe efekty.

Jak pokazują dane zebrane przez Zakład Utylizacyjny z roku na rok wytwarzamy 
coraz więcej odpadów. Z drugiej strony, coraz skuteczniej sobie z nimi radzimy, 
m.in. poprzez segregację, odzyskiwanie i przetwarzanie surowców wtórnych, 
takich jak papier, plastik czy szkło. Rozwój technologii stosowanej w gospodarce 
odpadami pozwala coraz skuteczniej ograniczać nasz wpływ na środowisko, 
jednak to segregacja odpadów w domach jest najważniejszym elementem 
całego procesu, jego początkiem. Każdy z nas może pozytywnie działać na  
rzecz natury, wprowadzając kilka prostych zmian do swojego stylu życia. 

Położenie Gdańska sprawia, że możemy korzystać z bogatych walorów 
przyrodniczo – krajobrazowych. W poradniku prezentujemy więc rozwiązania, 
które wpłyną na ochronę fauny i flory. W publikacji znajdziecie m.in. przykłady 
dobrych praktyk, dowiecie się co się dzieje z odpadami, które wyrzucamy  
w naszych domach oraz rozwiążecie eko test. „Nie będzie łatwo obudzić w człowieku 
takiej odpowiedzialności za świat, która dotrzyma kroku rozwojowi cywilizacji. Ale ci, 
którzy chcą, mogą zacząć już dziś.” Vaclav Havel. Zacznijmy zatem już dziś. Razem.

Michał Dzioba,  
Prezes Zakładu Utylizacyjnego  

w Gdańsku
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SEGREGACJA: JAK TO DZIAŁA?

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW  
W GDAŃSKU OD 1 KWIETNIA 2018 R.

 • opakowania z papieru i tektury 
 • gazety, katalogi, czasopisma
 • zeszyty i książki
 • papier szkolny i biurowy 

 • złom żelazny i metale kolorowe
 • folię aluminiową
 • opróżnione puszki po żywności  

i napojach oraz zakrętki od słoików  
i metalowe kapsle

 • opróżnione i zgniecione butelki  
plastikowe

 • kartony po mleku i sokach (tzw. tetrapaki)  
i opakowania wielomateriałowe

 •  opakowania plastikowe po chemii  
gospodarczej, kosmetykach

 • plastikowe torby, worki i folie

 • obierki, odpadki warzywne i owocowe
 • resztki jedzenia
 • drobne gałęzie i skoszoną trawę
 •  zabrudzone ręczniki i chusteczki papierowe

 • opróżnione butelki po napojach
 • puste słoiki bez zakrętek
 •  szklane opakowania po kosmetykach  • to, czego nie można umieścić  

w pozostałych pojemnikach i co nie nadaje 
się do recyklingu

 • zużytych ręczników papierowych  
i chusteczek

 • kartonów po mleku i sokach  
(tzw. tetrapaków)

 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • tapet
 • zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego 

papieru

 •  zużytych baterii i akumulatorów oraz  
zużytego sprzętu RTV i AGD

 • opakowań po farbach i lakierach oraz  
po olejach silnikowych i chemii  
samochodowej

 • opakowań po lekach
 • części samochodowych

 • ziemi, kamieni i popiołu
 • pieluch jednorazowych i innych  

artykułów higienicznych
 • odchodów zwierząt i materiałów nimi  

zanieczyszczonych
 •  kości zwierząt i surowego mięsa
 • drewna impregnowanego i płyt wiórowych

 • ceramiki, doniczek, fajansu, porcelany, 
kryształów

 • naczyń kuchennych, duraleksu i szkła  
żaroodpornego

 •  zniczy z woskiem
 •  żarówek, świetlówek i reflektorów
 •  luster i szyb
 •  opakowań po lekach, olejach, chemikaliach

 • odpadów nietypowych i niebezpiecznych 
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CZY WIESZ, ŻE  
W ZAKŁADZIE UTYLIZACYJNYM  
W GDAŃSKU POWSTAJE  

EKOLOGICZNY 
KOMPOST? 
Odpady organiczne, które segregują 
mieszkańcy, przechodzą w Zakładzie 
proces kompostowania. Produkt końcowy 
to certyfikowany przez Ministerstwo 
Rolnictwa kompost. Jego wygląd oraz 
zapach przypomina ziemię do kwiatów 
i można go wykorzystywać np. do 
nasadzeń zieleni w pasach drogowych 
czy parkach!

Odpady 
biodegradowalne 

to również surowce 
wtórne!

MYŚL ZIELONO!
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Posegregowane odpady 
można poddać recyklinkowi 

czyli przetworzeniu, 
a potem ponownie 

wykorzystać przy produkcji 
materiałów...

Mniejsza objętość 
odpadów zebranych 

w pojemniku = redukcja 
kosztów odbioru i wywozu. Oszczędzamy

energię!

….I dzięki temu ograniczamy 
wydobycie surowców naturalnych, 

które wpływa na degradację 
środowiska naturalnego. 

Ograniczamy ilość 
odpadów trafiających 

na „składowisko”.

Ekologiczna produkcja 
z wykorzystaniem surowców 

wtórnych to ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń do 

powietrza i wód. W ten sam sposób
zmniejsza się ilość
odpadów i ścieków

przemysłowych.

Ograniczamy ilości 
wprowadzanych do 

środowiska szkodliwych 
i bardzo długo 

rozkładających się 
odpadów (np. plastik, 

aluminium).

ODZYSK DLA ŚRODOWISKA
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SPRAWDŹ SWOJĄ EKO 
WIEDZĘ!

Ile czasu rozkłada się plastikowa reklamówka:

Przekazanie jednej tony makulatury do recyklingu pozwala na uratowanie:

Co należy zrobić z elektroodpadami:

Odpady organiczne (bio) to:

Ile odpadów rocznie produkuje statystyczny gdańszczanin?

50 lat

10 drzew

miejsce ich składowania nie ma 
znaczenia

elektrośmieci, leki, szkło

ok. 280 kg

900 lat

115 drzew

oddawać do odpowiednich  
i oznaczonych punktów zbiórki

resztki jedzenia, gałęzie, trawa

ok 125. kg

od 100 do 400 lat

17 drzew

wrzucać do pojemników z odpadami 
sortowanymi

resztki jedzenia, odpady higieniczne, popiół

ok 350. kg

1
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Energia odnawialna pochodzi z:

Zużytą baterię typu „paluszki” lub akumulator samochodowy należy:

Do żółtych pojemników wrzuca się:

Butelki wyrzucamy:

Szkło może być przetwarzane:

wody, promieniowania słonecznego, 
wiatru

papier

zgniecione i zakręcone

tylko 1 raz 

zasobów paliw ciekłych i gazowych

szkło

zgniecione i odkręcone

praktycznie nieograniczoną liczbę razy 

zasobów paliw stałych

metale i tworzywa sztuczne

niezgniecione

tylko 20 razy 
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wrzucić do specjalnego pojemnika 
lub oddać do punktu zbiórki 
odpadów niebezpiecznych

zwykłe baterie „paluszki” nie są 
odpadem niebezpiecznym, więc należy 
je wrzucić do pojemnika na metale

wystarczy wyrzucić do 
pojemnika na odpady, których 
nie da się już przetworzyć

a b c

Sprawdź na ile 

pytań udało Ci się 

odpowiedzieć prawidłowo! 

Odpowiedzi szukaj na stronie nr. 11
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…co oznaczają symbole na opakowaniach produktów?

CZY WIESZ...

Możliwość ponownego wykorzystania - znak 
pojawia się na opakowaniach przydatnych do 
wielokrotnego użytku. Symbol ekologiczny 
można znaleźć na kontenerach, pudełkach, 
puszkach, czy butelkach szklanych.

Opakowania biodegradowalne - przeznaczony 
 jest dla opakowań, które rozkładają się podczas 
kompostowania  i nie uwalniają szkodliwych 
substancji.

Znak towarowy Zielony punkt to informacja, że 
producent wniósł  wkład finansowy w budowę 
i funkcjonowanie systemu recyklingu  i odzysku 
odpadów polskiej organizacji Rekopol Organizacja 
Odzysku S.A.

Przydatność do recyklingu - znak ekologiczny przydatności opakowania do recyklingu.

Opakowanie nadające się do recyklingu - znak 
przeznaczony dla opakowań, które nadają się  
do ponownego przetworzenia i wyprodukowania 
z odzyskanych surowców innego, podobnego 
produktu. Np. aluminium - puszki, tworzywa 
sztuczne - pojemniki, butelki, polary.

Dbaj o czystość. Wrzuć do kosza. Znak ma 
przypominać, aby opakowanie po wykorzystanym 
produkcie trafiło tam, gdzie jego miejsce - tj. do 
pojemnika na śmieci.

Bądź odpowiedzialny, WYRZUCAJ OSOBNO! 
Rozdzielić opakowanie. Wyrzucić osobno. Np. 
karton do makulatury, a plastikowy worek (PE) - 
do tworzyw sztucznych.

?



Już wiecie, co oznacza recyckling, 
natomiast czym w takim razie jest 
upcycling? 

O ile w recyklingu chodzi o jak 
najprostsze i tanie przetworzenie 
materiału, tak aby można go było 
ponownie wykorzystać (np. notes 
wyprodukowany z makulatury), to 
upcycling jest taką formą przetwarzania 
odpadów wtórnych, dzięki której 
powstają produkty o wartości wyższej 
niż przetwarzane surowce. Ten nurt 
możemy bardzo często spotkać we 
wnętrzarstwie czy modzie!

NASZE UPCYCLINGOWE INSPIRACJE:

Jeans jest bardzo wdzięcznym i trwałym 
materiałem dla nowych projektów, np. 
torby czy kosmetyczki.  Natomiast świat 
mody tworzy już całe kolekcje bazując 
na materiałach wykorzystywanych 
wtórnie. 

Meble i półki z palet czy skrzynek będą 
bardzo praktycznym rozwiązaniem  
w każdym domu. Można je pomalować 
lub odpowiednio zaimpregnować, 
pozostawiając naturalny kolor drewna.

Oryginalny design, który wyróżni 
Twoje najbliższe otoczenie. Przy tego 
typu projektach ogranicza nas tylko 
wyobraźnia! Ozdobne puszki (np. po 
kukurydzy) stworzysz  za pomocą filcu, 
koronki czy guzików. Mogą służyć jako 
organizer do przechowywania np. 
długopisów i ołówków. Na strychu lub 
na działce stoi nieużywana beczka? 
Można z niej zrobić stylową sofę!

UPCYCLING, CZYLI NOWA  
JAKOŚĆ STARYCH RZECZY
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DOŁĄCZ DO NAS! POKAŻ 
CO TO ZNACZY BYĆ EKO!

Zakład Utylizacyjny podejmuje wiele inicjatyw, które przybliżają ideę dbania o środowisko naturalne.  
Ty również możesz wziąć w nich udział! 

WIELKIE SPRZĄTANIE GDAŃSKA POŁUDNIE
Co roku wraz z mieszkańcami oraz 

przedstawicielami służb miejskich sprzątamy 
tereny zielone i nasadzamy zieleń  

w dzielnicach Ujeścisko-Łostowice oraz Jasień. Po 
sprzątaniu zapraszamy na rodzinny eko piknik dla 

wszystkich uczestników!

BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI
Od wielu lat jesteśmy obecni na Festiwalu 

ze swoim stoiskiem, na którym można m.in. 
dowiedzieć się czym jest recykling i czemu 

służy oraz sprawdzić swoją ekologiczną 
wiedzę z zakresu zasad segregacji odpadów.

Kwiecień Maj
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LEKCJE EDUKACYJNE
Zapraszamy grupy zorganizowane na wizyty 
edukacyjne, które odbywają się na terenie 

naszej instalacji.

RODZINNY BIEG CZYSTE MIASTO GDAŃSK
To impreza biegowa dla dorosłych (dystans 10 
km) oraz dzieci i młodzieży (krótsze dystanse), 

podczas której organizujemy mnóstwo eko 
atrakcji połączonych z edukacją na temat 

ochrony środowiska. Więcej o wydarzeniu na 
biegczystemiastogdansk.pl

Te oraz wiele innych działań na rzecz mieszkańców zostały ujęte w program społeczny „Aktywne Sąsiedztwo”. Naszym 
głównym celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców z najbliższego otoczenia Zakładu. Po więcej informacji na temat 
programu zapraszamy tutaj: zut.com.pl/zaangazowanie-spoleczne

Wrzesień

www: zut.com.pl www.facebook.com/zaklad.utylizacyjny

Więcej informacji znajdziesz na:

Cały rok
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Przedstawiamy kilka prostych zasad, dzięki którym zadbasz o środowisko i bliskich:

BĄDŹ EKO! TO PROSTE!

• Wybieraj produkty bez zbędnych 
opakowań, np. słoiczek kremu 
zamiast kremu w plastikowej tubce, 
kartoniku i folii 

• Wybieraj akumulatorki zamiast 
baterii jednorazowych 

• Zabieraj na zakupy własne torby 
zamiast korzystać za każdym razem z 
nowych foliowych reklamówek, które 
potem lądują w koszu 

• Oszczędzaj papier poprzez 
dwustronne drukowanie i kserowanie 

• Unikaj jednorazowych talerzy, 
sztućców, ręczników, foliowych 
torebek, jednorazowych maszynek 
do golenia itp. 

• Wybieraj produkty pochodzące 
z recyklingu, np. ręczniki papierowe 
z makulatury; wymieniaj się gazetami, 
książkami itp.

• Wybieraj rzeczy trwałe, których 
będziesz mógł używać przez lata.

• Wymieniaj się! Gazetami, książkami itp.
• Pożyczaj zamiast kupować sprzęt, 

który używasz okazjonalnie.
• Oddaj sprzęt, którego już nie używasz, 

jak żelazko czy meble do schronisk, 
domów opieki czy hospicjów.

• Wybieraj produkty w opakowa-
niach zwrotnych, które można oddać  
i wykorzystać ponownie.

• Segreguj opakowania i produkty 
według  wskazań producenta. 
Wyrzucaj je do odpowiednich 
poJemnikow.

1 2 3

REDUCE CZYLI UNIKAJ  
ODPADÓW

REUSE CZYLI WYKORZYSTUJ 
WIELOKROTNIE

RECYCLE CZYLI SEGREGUJ  
ODPADY



ZAPRASZAMY!

razem z Ozkiem sprawdź 
swoją więdzę na temat 

segregacji,

zostań ekopilotem!

W trakcie samodzielnych 
eksperymentów, świetnie się bawiąc, 
będziecie mogli m.in. prześwietlić 
baterię, poznać strukturę i działanie 

spalarni odpadów, czy wraz z naszym 
superbohaterem Ozkiem  - sprawdzić 
swoją wiedzę z zakresu segregacji 
odpadów.

Centrum Hewelianum 
ul. Gradowa 6 
80-802 Gdańsk

www.hewelianum.pl



Wyprodukowano z certyfikowanego 
papieru ekologicznego

www.zut.com.pl

ODPOWIEDZIALNA
GOSPODARKA
ODPADAMI


