
1

Papier

Odpady 
zmieszane

Metale 
i tworzywa 
sztuczne

Bio

www.piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie 

SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W GMINIE PIEKARY ŚLĄSKIE



2

Jak segregujemy odpady 
w Piekarach Śląskich?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekary  
Śląskie, właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie Piekar Śląskich  
zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komu-
nalnych:

Odpady wyszczególnione wyżej należy wydzielać z powstających odpadów zmiesza-
nych. Są one odbierane w ramach opłaty uiszczanej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, można też dostarczać je we własnym zakresie do PSZOK (Punkt Se-
lektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

• papier,

• metale,

• tworzywa sztuczne,

• szkło,

• opakowania wielomateriałowe,

• odpady ulegające biodegradacji,

• odpady zielone,

• meble i inne odpady wielkogabarytowe,

• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

• zużyte opony,

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• zużyte baterie i akumulatory,

• przeterminowane leki i chemikalia,

• popioły pochodzące z palenisk w gospodarstwach domowych.

Pamiętaj!
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Przypominamy – odpady w Piekarach  
Śląskich segregujemy w następujący  
sposób:

worek foliowy (zabudowa jednorodzinna)

worek foliowy (zabudowa jednorodzinna)

pojemnik zielony 
(zabudowa wielorodzinna)

pojemnik niebieski
(zabudowa wielorodzinna)

Szkło

Papier
Papier

 ekrany, lampy telewizyjne, reflektory 
 żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe 
 szkło okularowe, kryształy, porcelana, ceramika, lustra, potłuczone szkło

 kartony i tektura pokryte folią aluminiową
 tłusty i zabrudzony papier, kalka, papier termiczny i faksowy
 tapety, odpady higieniczne, opakowania po cemencie i zaprawach

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

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

Papier

UWAGA! Kolorystyka worków i pojemników może ulec zmianie w zależności od Rozporządzenia  
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 
odpadów.
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 plastikowe butelki i opakowania po napojach, kosmetykach i detergentach
 czyste opakowania po żywności, folie, torby foliowe, reklamówki
 twarde tworzywa sztuczne
 metale (puszki po napojach, konserwach, kapsle i inne drobne metale)
 kartony i tektura pokryte folią aluminiową (opakowania po mleku, napojach) - zaleca się zbieranie tej 

frakcji w osobnym worku

worek foliowy (zabudowa jednorodzinna)

worek foliowy

pojemnik żółty
(zabudowa wielorodzinna)

pojemnik brązowy

Metale 
i tworzywa sztuczne

 butelki po olejach spożywczych, silnikach i smarach 
 tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, opakowania z zawartością
 opakowania po środkach  żrących, niebezpiecznych oraz chwasto i owadobójczych
 styropian

 roślinne odpady kuchenne (resztki owoców,  
 warzyw i obierki)
 fusy po kawie, herbacie, skorupki jajek,  
 łupiny orzechów, zepsuta żywność
 zwierzęce odpady kuchenne (mięso, ryby,  
 kości)
 trawa, liście, kwiaty, pozostałości roślin
 rośliny porażone chorobami, ziemia do  
 kwiatków
 odchody zwierzęce, rozdrobnione gałęzie 

 trawa, liście, kwiaty, pozostałości roślin
 owoce, ziemia do kwiatków
 rozdrobnione gałęzie
 roślinne odpady kuchenne
 fusy po kawie, herbacie, skorupki jajek, 
 łupiny orzechów, zepsuta żywność
 zwierzęce odpady kuchenne 

Odpady bio 

UWAGA! Kolorystyka worków i pojemników może ulec zmianie w zależności od Rozporządzenia  
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 
odpadów.

Metale 
i tworzywa 
sztuczne

Metale 
i tworzywa 
sztuczne

BioBio
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Zmieszane odpady 
komunalne Odpady 

zmieszane

odpady higieniczne (np. pieluchy, podpaski, waciki, papier kuchenny), ceramika (fajans, porcelana, na-
czynia żaroodporne, doniczki porcelanowe, talerze), szkło płaskie (lustra, szyby okienne i samochodo-
we, szkło okularowe), potłuczone szkło, artykuły piśmiennicze, zatłuszczone opakowania po wyrobach 
spożywczych (opakowania po maśle, serze), butelki po olejach spożywczych, silnikowych, smarach, bu-
telki i opakowania z zawartością, tłusty i zabrudzony papier, kalka, papier termiczny i faksowy, tapety, 
opakowania po cemencie i zaprawach budowlanych,  styropian, opakowania po środkach żrących, nie-
bezpiecznych oraz chwastobójczych i owadobójczych

gruz, tynk, odpady poremontowe, papa, odpady niebezpieczne (rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczyn-
niki fotograficzne, środki ochrony roślin  i pojemniki po nich, żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne 
i rtęciowe, reflektory, izolatory, odpady zawierające rtęć oraz freony, farby, tusze, farby drukarskie, 
kleje, lepiszcze,  żywice, smoły, lepiki,  detergenty zawierające substancje niebezpieczne, oleje i tłuszcze 
jadalne i niejadalne), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, zużyte baterie i 
akumulatory

Uwaga!
Wykaz pojemników na segregowane odpady komunalne rozmieszczonych na te-
renie Gminy Piekary Śląskie znajduje się na stronie internetowej www.piekary.pl  
(w zakładce: Miasto / Ochrona Środowiska / System Gospodarki Odpadami) oraz na 
stronie BIP (www.bip.piekary.pl) w zakładce: Urząd Miasta / Prowadzone rejestry, 
w tym rejestry publiczne / Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki 
Odpadami

Uwaga!
Co roku mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej otrzymują harmonogram odbio-
ru zmieszanych odpadów komunalnych, który wydawany jest w formie roczne-
go kalendarza z dokładną datą wywozu odpadów komunalnych zmieszanych  
i zbieranych selektywnie. Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej  
www.piekary.pl (w zakładce: Miasto / Ochrona Środowiska / System Gospodar-
ki Odpadami) oraz na stronie BIP (www.bip.piekary.pl) w zakładce: Urząd Miasta 
/ Prowadzone rejestry, w tym rejestry publiczne / Wydział Ochrony Środowiska,  
Rolnictwa i Gospodarki Odpadami.
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Mieszkańców Piekar Śląskich 
obowiązuje ustalony wzór deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, dostępny:

Worki do selektywnej zbiórki odpadów 
można nabyć w:

• na stronie internetowej www.piekary.pl (w zakładce: Miasto / Ochrona  
 Środowiska / System Gospodarki Odpadami),
• na stronie BIP (www.bip.piekary.pl),
• w Punktach Informowania Mieszkańców w Urzędzie Miasta:
    - w budynku przy ul. Bytomskiej 84,
     - w budynku przy ul. Bytomskiej 92,
• w Referacie Odpadów UM w budynku przy ul. Bytomskiej 92, pokój 106.

W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodaro-
wania odpadami komunalnymi, takich jak urodzenie dziecka lub śmierć mieszkań-
ca, należy dokonać zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Pamiętaj!

• ZGK Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie ul. Kotuchy 3,

• Biurze Obsługi Klienta ZGK Sp. z o.o. obok parkingu Urzędu 
 Miasta, ul. Bytomska 84, 

• Referacie Odpadów Urzędu Miasta Piekary Śląskie – pokój  
 106, ul.Bytomska 92.

W budynku Urzędu Miasta nie ma możliwości nabywania worków na odpady zielone.

Uwaga!
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Warunki odbioru worków na odpady 
zielone:

• Worki muszą być nieporozrywane.

• Worki muszą zostać wystawione  
 przed godziną 6.00 w każdy 
 poniedziałek.

• Odpady zielone mogą być wystawione 
 w worku bez nadruku, musi jednak być  
 on przezroczysty i wytrzymały. 

Odpady zielone oddawane mogą być w:

• workach firmy odbierającej odpady komunalne – koszt 1 worka to 1 zł, 
• przezroczystych (umożliwiających identyfikację wnętrza), szczelnych workach 
 odpowiedniej grubości (zakup samodzielny).

Uwaga!

W przypadku rozerwania podczas załadunku worka przezroczystego zakupionego 
indywidualnie,odpowiedzialnym za powstały nieporządek i odpady jest właściciel 
nieruchomości, na której powstały odpady.

Bio

Bio
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Chcesz ułatwić segregowanie, recykling 
i wpłynąć pozytywnie na środowisko 
naturalne?
• Nie tłucz szkła przed jego wyrzuceniem!
• Opróżniaj z wszelkiej zawartości przed wyrzuceniem butelki, słoiki i wszystkie 
 opakowania!
• Odkręcaj nakrętki i zdejmuj kapsle przed wyrzuceniem butelek lub słoików!
• Zgniataj przed wyrzuceniem puszki i plastikowe butelki!
• Usuwaj z papieru spinacze i zszywki przed wyrzuceniem!
• Jeżeli masz taką możliwość – kompostuj odpady biodegradowalne, szczególnie 
 na terenie ogródków działkowych!

Jak korzystać z PSZOK  
(stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów  
Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Kotuchy 3 w Piekarach Śląskich)

Zasady dostarczania odpadów zbieranych w sposób selektywny 

Rodzaj odpadów Zasady dostarczania

wyselekcjonowane i posegregowane: papier i makulatu-
ra, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielo-
materiałowe, odpady biodegradowalne, odpady zielone 
dostarczane w nieuszkodzonych workach

bez ograniczeń ilościowych, od poniedziałku do piątku 
od 10.00 do 18.00, w soboty od 8.00 do 13.00

odpady zielone dostarczane luzem do 7 m3, od poniedziałku do piątku 
od 10.00 do 18.00, w soboty od 8.00 do 13.00

meble i inne odpady wielkogabarytowe bez ograniczeń ilościowych, od poniedziałku do piątku 
od 10.00 do 18.00, w soboty od 8.00 do 13.00
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ZGK Sp. z o. o. / PSZOK
ul. Franciszka Kotuchy 3
tel. / fax. 32 289 99 39, 32 289 95 96, 32 289 94 77, 32 285 42 75 
e-mail: zgk@zgk.piekary.pl
www.zgk.piekary.pl

zużyte opony do 4 opon na osobę na rok, od poniedziałku do 
piątku od 10.00 do 18.00, w soboty od 8.00 do 13.00

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie 
i akumulatory, przeterminowane leki oraz chemikalia, 
popioły pochodzące z palenisk w gospodarstwach domo-
wych

bez ograniczeń ilościowych, od poniedziałku do piątku 
od 10.00 do 18.00, w soboty od 8.00 do 13.00

odpady rozbiórkowe i budowlane bezpłatny odbiór do 200 kg od osoby lub nieruchomo-
ści w każdym roku w zabudowie jednorodzinnej i wielo-
rodzinnej, do 100 kg od domku letniskowego lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe (szczegółowe informacje patrz strona 11-12)

odpady niebezpieczne (rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, 
odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, pojemni-
ki po środkach ochrony roślin, żarówki, lampy neonowe, 
lampy fluorescencyjne, lampy rtęciowe, reflektory, izola-
tory, odpady zawierające rtęć, freony, farby, tusze, farby 
drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, detergenty zawierają-
ce substancje niebezpieczne, oleje i tłuszcze jadalne i nie-
jadalne, baterie, akumulatory, zużyte opony z samocho-
dów osobowych, przeterminowane leki)

bez ograniczeń ilościowych, od poniedziałku do piątku 
od 10.00 do 18.00, w soboty od 8.00 do 13.00

Pamiętaj!

Przekazujący odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) powinien legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem 
potwierdzającym tożsamość.

Rodzaj odpadów Zasady dostarczania
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Jak postępujemy z przeterminowanymi 
lekami?

• Oddajemy w punkcie PSZOK (patrz s. 8),
• Oddajemy w wyznaczonych aptekach (lista poniżej). 

stan na dzień 15.01.2016r.

Nazwa apteki Adres apteki 

1 Apteka Sapińska Spółka Jawna bpa Herberta Bednorza 9

2 Apteka Zdrowit Marii Curie-Skłodowskiej 65a

3 Apteka Ziko Osiedle Andaluzja 9

4 Apteka Tarnogórska 38

5 Apteka Pod Aniołem Bytomska 113

6 Apteka Aloes Bytomska 177

7 Apteka Dr Max Bytomska 41 (Kaufland)

8 Apteka Zdrowit Bytomska 77

9 Apteka Zdrowit Diamentowa 3

10 Apteka Gallena Papieża Jana Pawła II 49

11 Apteka Zdrowit Piotra Skargi 13

12 Apteka Flos gen. Stefana Roweckiego 2

13 Apteka Melisa Śląska 3

14 Apteka Flos ks. kpt. Gerarda Waculika 2

15 Apteka Słoneczna Prymasa Stefana Wyszyńskiego 9



11

Jak postępujemy z gruzem?

Pod pojęciem „gruz” rozumiemy takie odpady remontowe, jak:

• cegły, 
• gruz betonowy, 
• tynki, 
• klinkier, 
• dachówki, 

Gdzie bezpłatnie oddawać odpady rozbiórkowe i budowlane?
Odpady rozbiórkowe i budowlane przyjmowane są w Punkcie Selektywnego  
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się przy ul. Kotuchy 3.  
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz  
w soboty od 8:00 do 13:00.

Jaka ilość odpadów budowlanych odbierana jest bezpłatnie?
W ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty, gmina odbiera odpady  
budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prac remontowo-budowlanych przeprowadza-
nych samodzielnie przez mieszkańca. Maksymalna ilość innych niż niebezpieczne odpadów  
budowlanych i rozbiórkowych, które można oddać bezpłatnie, wynosi w za-
budowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do 200 kg od osoby w każdym roku,  
w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po samodzielnym  
dostarczeniu tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK).

Odbiór z nieruchomości jednorodzinnych. 
Mieszkaniec nieruchomości jednorodzinnej (który złożył deklarację o wysokości opłaty) 
zgłasza potrzebę odbioru gruzu i podstawienia (odpłatnie) kontenera bezpośrednio w ZGK  
Sp. z o.o. lub przywozi go samodzielnie do PSZOK.
 
Odbiór z nieruchomości wielorodzinnych. 
Mieszkańcy nieruchomości wielorodzinnych zgłaszają potrzebę odbioru gruzu właściwej 
dla mieszkania administracji lub zarządcy nieruchomości celem określenia limitu im przy-
sługującego na darmowy odbiór gruzu, a następnie zgłaszają się do ZGK Sp. z o.o. celem  
podstawienia (odpłatnie) kontenera lub samodzielnie przywożą gruz do PSZOK razem  
z potwierdzonym przez zarządcę oświadczeniem.

• płytki, 
• gres, 
• terakota, 
• płyty gipsowo-kartonowe,
• papa odpadowa.
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Zgłoszenie odbioru gruzu przez ZGK Sp. z o.o. wymaga:
• złożenia do ZGK Sp. z o.o. wniosku o podstawienie gruzownika (opcjonalnie)
• wypełnienia oświadczenia dla oddających gruz

Ww. formularze dostępne są na stronie internetowej www.piekary.pl w zakładce: Miasto / 
Ochrona Środowiska / System gospodarki odpadami / System odbioru gruzu.

Opłaty i limity. 
Opłata za podstawienie kontenera wynosi 65 zł lub 80 zł (w zależności od wielkości  
kontenera). 

Limit bezpłatnie odbieranego gruzu wynosi 200 kg na osobę na rok. Liczba  osób, będąca 
podstawą do naliczenia wielkości limitu wynika z liczby mieszkańców, zadeklarowanej w zło-
żonej w Urzędzie Miasta deklaracji lub w administracji albo zarządcy nieruchomości. Limit 
200 kg jest limitem rocznym i nie przechodzi na następne lata. 

Opłata za odbiór gruzu powyżej limitu wynosi  95 zł/tonę.

Pamiętaj!

• Przekroczenie limitu wiąże się z doliczeniem dodatkowej opłaty za  
  zagospodarowanie gruzu w wysokości 95zł/tonę.
• Zakład Gospodarki Komunalnej dysponuje kontenerami na gruz 
  o pojemności 3,5 m3 oraz 5 m3.
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Odbiór sprzętu elektronicznego 
i odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości 
będzie realizowana przez mobilny punkt zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
w poszczególnych dzielnicach Gminy raz na kwartał.

Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości  
będzie realizowana w poszczególnych dzielnicach Gminy co najmniej raz na kwartał, po  
telefonicznym zgłoszeniu firmie odbierającej odpady komunalne. Meble i inne odpady wiel-
kogabarytowe powinny być wystawione w terminie przewidzianym 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.

Ważne!

Harmonogram zbiorki odpadów, zarówno elektrycznych, jak i wielkogabarytowych, 
dostępny jest na stronie internetowej 
www.piekary.pl (w zakładce: Miasto / Ochrona Środowiska / System Gospodarki 
Odpadami) oraz na stronie BIP 
(www.bip.piekary.pl) w zakładce: Urząd Miasta / Prowadzone rejestry, w tym reje-
stry publiczne / Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami.
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Wszelkich informacji dotyczących 
systemu gospodarowania odpadami na terenie 

Gminy Piekary Śląskie 
udzielają pracownicy Referatu  

Odpadów pod numerami telefonów: 

(32) 39-39-357 lub (32) 39-39-375 
lub osobiście w pokoju 106 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.

Urząd Miasta
Piekary Śląskie


