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SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GMINIE PIEKARY ŚLĄSKIE

Wszelkich informacji dotyczących systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy  
Piekary Śląskie udzielają pracownicy Referatu Odpadów pod numerami telefonów:  
(32) 39-39-357 i (32) 39-39-375 lub osobiście w pokoju 110 w budynku przy ul. Bytomskiej 92  
w godzinach pracy urzędu. Niezbędne informacje dostępne są również na stronie internetowej  
www.piekary.pl w zakładce: Miasto / Ochrona Środowiska / System Gospodarki Odpadami.

Gruz

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicie-
li nieruchomości będzie realizowana przez mobilny punkt zbierania sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego w poszczególnych dzielnicach Gminy raz 
na kwartał, według harmonogramu zamieszczonego na stronie BIP Urzędu 
Miasta Piekary Śląskie. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także  
dostarczać własnym transportem do PSZOK.

Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomo-
ści będzie realizowana w poszczególnych dzielnicach Gminy co najmniej raz na kwar-
tał, według harmonogramu zamieszczonego na stronie BIP Urzędu Miasta Piekary 
Śląskie i po telefonicznym zgłoszeniu firmie odbierającej odpady komunalne. Meble 
i inne odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione w terminie przewidzia-
nym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości 
w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu 
w zabudowie wielorodzinnej. Odpady mebli i odpadów wielkogabarytowych można 
także dostarczać własnym transportem do PSZOK.

Przeterminowane leki należy przekazywać do PSZOK lub gromadzić w punk-
tach zlokalizowanych w wyznaczonych aptekach na terenie Gminy. Wykaz  
aptek przyjmujących przeterminowane leki znajduje się na stronie BIP Urzędu 
Miasta Piekary Śląskie.

W ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty, gmina odbiera bez limitu odpady budowlane oraz 
rozbiórkowe pochodzące z prac remontowo-budowlanych przeprowadzanych samodzielnie przez mieszkańca. 
Do odpadów tych należą: cegły, gruz betonowy, tynki, klinkier, dachówki, płytki, gres, terakota, płyty gipsowo-
kartonowe. Odpady rozbiórkowe można dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnie Zebranych Odpadów 
Komunalnych. W przypadku, gdy mieszkaniec nie może dostarczyć odpadów rozbiórkowych bezpośrednio na PSZOK, 
można zamówić w ZGK Sp. z o.o. kontener lub worek typu big-bag, za który zostanie pobrana opłata transportowa 
zgodnie z uchwałą Rady Miasta Piekary Śląskie.

Uwaga!
W przypadku, gdy w załadowanym kontenerze lub worku typu big-bag znajdą się odpady inne niż ww. zlecający 
zostanie obciążony dodatkowymi kosztami zagospodarowania tych odpadów zgodnie z cennikiem obowiązującym 
w firmie odbierającej odpady.

Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych „PSZOK” 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Kotuchy 3, 41-946 Piekary Śląskie, tel.: (32) 285-42-75 i mail: zgk@zgk.piekary.pl

Godziny otwarcia:
dni robocze: 10.00 – 18.00, sobota: 8.00 – 13.00 
Co dostarczamy?
      odpady wskazane do obowiązkowej segregacji (szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady zielone)
      zużyty sprzęt elektroniczny, elektryczny i AGD
      odpady niebezpieczne
      gruz
      odpady wielkogabarytowe
      przeterminowane leki
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pojemnik niebieski (zabudowa wielorodzinna)

 gazety, ulotki, książki, katalogi, zeszyty
 papierowe torby i worki, tekturę
 papier pakunkowy, szkolny, produkty kartonowe 

 opakowań wielomateriałowych po mleku, sokach i napojach
 tłustego i zabrudzonego papieru, kalek, papieru termicznego i faksowego
 tapet, opakowań po cemencie i zaprawach

    odpadów higienicznych (chusteczek, pieluch jednorazowych, 
ręczników papierowych)

worek niebieski (zabudowa jednorodzinna)

 butelki i słoiki szklane po napojach i żywności oraz napojach alkoholowych
 szklane opakowania po kosmetykach
 szklane naczynia (szklanki, kieliszki)

 odkręcone i zgniecione plastikowe butelki i opakowania po napojach, kosmetykach i detergentach
 czyste opakowania po żywności, folie, torby foliowe, reklamówki
 twarde tworzywa sztuczne, czyste plastikowe doniczki
 metale (puszki po napojach, konserwach, kapsle i inne drobne metale)
 opakowania wielomateriałowe po mleku, sokach i napojach

 butelek i pojemników z zawartością
    butelek po olejach silnikowych i smarach

 opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych (np. strzykawki)
 opakowań po farbach i lakierach
 baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i AGD

pojemnik żółty (zabudowa wielorodzinna)
worek żółty (zabudowa jednorodzinna)

Metale i tworzywa sztuczne

Odpady biodegradowalne 

Odpady biodegradowalne
kuchenne

(odpady gromadzone w pojemniku)

 roślinne odpady kuchenne
(resztki owoców, warzyw i obierki)

 fusy po kawie, herbacie, skorupki jajek, łupiny 
orzechów

 zwierzęce odpady kuchenne (mięso, ryby)
 przeterminowaną żywność bez opakowania

KOMPOSTOWNIK

wrzucamy:

nie wrzucamy:

wrzucamy:

nie wrzucamy:

 butelek i słoików z zawartością
    ekranów, lamp telewizyjnych, reflektorów 

 żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych 
 szkła okularowego, kryształów, porcelany, ceramiki, luster, potłuczonego szkła 

wrzucamy:

nie wrzucamy:

Odpady biodegradowalne
zielone

(odpady gromadzone w worku)

wrzucamy: wrzucamy:
 trawę, liście, pozostałości roślin
 kwiaty, ziemię do kwiatów
 rozdrobnione gałęzie

nie wrzucamy:
 kości i odchodów zwierząt

    olejów jadalnych
 płyt wiórowych i pilśniowych
 drewna impregnowanego
 roślin porażonych chorobami
 popiołu z węgla kamiennego

Proces kompostowania to prosty, szybki i tani sposób na uzyskanie własnego nawozu przy jednoczesnym pozbyciu 
się odpadów. Zaleca się kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach.

Zmieszane odpady komunalne

wrzucamy:
 wszystkie odpady, których nie można posegregować (oprócz odpadów niebezpiecznych)

nie wrzucamy:
 gruzu, tynku, papy, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych 

leków, zużytych baterii, akumulatorów, odpadów niebezpiecznych, smoły, farb, żywic

Popiół

Zanieczyszczenie odpadów komunalnych popiołem jest najczęstszym 
problemem w procesie odzysku surowców. Aby poprawić system 
gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadza się osobne zbieranie popiołu. 
Popiół można zbierać w specjalnych workach do segregacji popiołu lub w pojemnikach oklejonych naklejką POPIÓŁ. 
Odpad ten będzie odbierany od listopada do końca kwietnia, co dwa tygodnie w dniu wywozu odpadów 
komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.
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