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SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W GMINIE PIEKARY ŚLĄSKIE

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

odpady higieniczne (np. pieluchy, podpaski, waciki, papier kuchenny), ceramika (fajans, porcelana, naczynia  
żaroodporne, doniczki porcelanowe, talerze), szkło płaskie (lustra, szyby okienne i samochodowe, szkło 
okularowe), potłuczone szkło, artykuły piśmiennicze, zatłuszczone opakowania po wyrobach spożywczych 
(opakowania po maśle, serze), butelki po olejach spożywczych, silnikowych, smarach, butelki 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, niebezpiecznych oraz chwastobójczych 
i owadobójczych

gruz, tynk, odpady poremontowe, papa, odpady niebezpieczne (rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, od-
czynniki fotograficzne, środki ochrony roślin i pojemniki po nich, żarówki, lampy neonowe, fluore-
scencyjne 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

Odpady 
zmieszane

Godziny funkcjonowania:
dni robocze: 10.00 – 18.00, sobota: 8.00 – 13.00 

Co dostarczamy?
      odpady wskazane do obowiązkowej segregacji, 
      zużyty sprzęt elektryczny i AGD, 
   odpady niebezpieczne (rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, 
    pojemniki po środkach ochrony roślin, żarówki, lampy neonowe, lampy fluorescencyjne, lampy rtęciowe,  
      reflektory, izolatory, odpady zawierające rtęć, freony, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice,  
      detergenty zawierające substancje niebezpieczne, oleje i tłuszcze jadalne i niejadalne, baterie, akumulatory,  
      zużyte opony z samochodów osobowych, przeterminowane leki).

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 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.

Zmieszane odpady 
komunalne Odpady 

zmieszane

Metale 
i tworzywa 
sztuczne

Bio



(ulegające naturalnym 
procesom rozkładu)

Twworek foliowy (zabudowa jednorodzinna)

pojemnik zielony (zabudowa wielorodzinna)

Szkło

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, według harmonogramu zamieszczonego na stronie BIP Urzędu 
Miasta Piekary Śląskie. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także  
dostarczać własnym transportem do PSZOK.

Papier

pojemnik niebieski (zabudowa wielorodzinna)

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

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

worek foliowy (zabudowa jednorodzinna)

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

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

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

 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

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

pojemnik żółty (zabudowa wielorodzinna)

worek foliowy (zabudowa jednorodzinna)

Warunki odbioru worków na odpady zielone:
      Worki muszą być nieporozrywane.
      Worki muszą zostać wystawione przed godziną 6.00 w każdy poniedziałek.
      Worki muszą być przeźroczyste i wytrzymałe.

Worki do selektywnej zbiórki odpadów można nabyć w:
      ZGK Sp. z o.o., 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,  
      (Uwaga! W budynku Urzędu Miasta nie ma możliwości nabywania worków na odpady zielone).
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Metale 
i tworzywa sztuczne

Odpady bio 
worek foliowy na odpady zielone

 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 

pojemnik brązowy

 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 

Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nierucho-
mości będzie realizowana w poszczególnych dzielnicach Gminy co najmniej raz 
na kwartał, według harmonogramu zamieszczonego na stronie BIP Urzędu Miasta 
Piekary Śląskie i po telefonicznym zgłoszeniu firmie odbierającej odpady komunal-
ne. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione w terminie 
przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren 
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez za-
rządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej. Odpady mebli i odpadów wielko-
gabarytowych 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.
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