
ODPADY 2021 r. 2022 r. wzrost 

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne 561,60 zł / tona 615,60 zł / tona 9,62%

Odpady tworzyw sztucznych, 
opakowań wielomateriało-
wych i metali

367,20 zł / tona 388,80 zł / tona 5,88%

Bioodpady zielone 280,80 zł / tona 334,80 zł / tona 19,23%

Odpady popiołu 205,20 zł / tona 226,80 zł / tona 10,53%

Bioodpady kuchenne 464,40 zł / tona 702,00 zł / tona 51,16%

W Piekarach Śląskich za odpady komunalne może nie płacić nawet 2000 mieszkańców. Miasto traci rocznie na tym 
blisko milion złotych. Dzięki Aplikacji „Świdnik” znajdziemy oszustów.

Gmina Piekary Śląskie podpisała porozumienie z Gminą Świdnik, na mocy którego weszła w posiadanie specjalnej apli-
kacji służącej do wykrywania osób, które nie złożyły odpowiedniej deklaracji śmieciowej i nie płacą opłaty za od-
pady. Aplikacja wykorzystuje wszystkie dostępne dane tj.: zużycie wody, dane z wniosków składanych do MOPRu (500+, 
becikowe, dodatek mieszkaniowy itp.), dane ze żłobków, przedszkoli i szkół. Na ich podstawie wskazuje nieruchomości, na 
których liczba osób została zaniżona. 

W Świdniku dzięki wdrożeniu systemu udało się zlokalizować 1 300 osób niepłacących 
za gospodarowanie odpadami.

Dlaczego system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście jest drogi? 

Wzrost ilości 
odpadów

Wzrost cen na instalacjach 
do zagospodarowania odpadów 

Procentowy udział elementów systemu
gospodarki odpadami w kosztach ponoszonych 
przez mieszkańców.

Na wzrost kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi składają się:

W 2021 r. nastąpił gwałtowny wzrost masy 
odpadów generowanych przez mieszkań-
ców naszego miasta - 27 364 ton, co w po-
równaniu z 2020 r. - 21 541 ton, stanowi 
wzrost o 21,3 %.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zagospodarowanie odpadów 
komunalnych, które odbierane są w 2022 r. otrzymano oferty z kwota-
mi wyższymi niż te obowiązujące w 2021 r. Ogłoszony przetarg obej-
mował 9 części, z których każda stanowiła odrębna grupę odpadów. 
Oferty otrzymano jedynie na 7 części zamówienia. Liczba złożonych 
ofert wynosiła po jednej ofercie na każdą z części zamówienia, co do-
wodzi braku jakiejkolwiek konkurencji na rynku. 
Np.  za 1 tonę odpadów wielkogabarytowych płacimy blisko 1 000 zł.

Odbiór odpadów ZGK

Pozostałe 
elementy systemu 
(likwidacja dzikich 
wysypisk, edukacja 
ekologiczna, PSZOK, 
obsługa administra-
cyjna)

Fakty i mity
piekarskiej        gospodarki odpadami

40,7%
(15,47 zł)

52,4% 
(19,91 zł)
Utylizacja
odpadów 

6,9%
(2,62 zł)

Stawka ZGK za odbiór odpadów komunalnych od 2 lat pozostaje niezmienna pomimo, że: 

nastąpił gwałtowny
wzrost cen paliwa wzrost inflacji wzrost ilości

odpadów
obowiązek segregacji odpadów 
wymusza przyjazd innej śmieciarki
po każdy rodzaj odpadów.
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Odpady NieSeGreGOWANe 
(zmieszane) 

i WielKOGAbArYtOWe
BM Recykling Sp. z o.o. 

Siemianowice Śląskie

Odpady PAPierU 
i tWOrZYW SZtUcZNYch

ECON Trader Sp. z o.o.
Wojkowice

bioodpady 
ZielONe
SOWEX
Piekary Śląskie

Odpady SZKłA
Krynicki Recykling S.A., Lubliniec

9,5 km 3,6 km

10,7 km 283 km

67 km 18,7 km

Odpady POremONtOWe 
i POPiół
EKOPARTNER Recykling Sp. z o.o. 
Lubin

bioodpady KUcheNNe
MPGK Sp. z o.o. , Zabrze

bo odpady komunalne pochodzące od mieszkańców Piekar Śląskich trafiają do różnych instalacji:

 Właściciel nieruchomości / zarządca – powinni zadbać o:

Wyposażenie nieruchomości 
w odpowiednią ilość worków 
lub pojemników, przeznaczo-
nych do zbierania odpadów 
komunalnych.

Za pojemniki
odpowiada
ZArZąDcA, 
nie miasto czy ZGK Utrzymanie pojemników 

w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym 
i technicznym. 

Utrzymanie w odpowied-
nim stanie sanitarnym 
i porządkowym miejsc 
gromadzenia odpadów 
(śmietników).

ZGK
ul. Franciszka 

Kotuchy 3
Piekary Śląskie

PSZOK

Dlaczego każdy rodzaj odpadów musi odbierać inna śmieciarka?

W przypadku wystąpienia powyższych problemów sprawę należy zgłaszać właścicielowi 
nieruchomości / zarządcy. telefony do największych zarządców nieruchomości wielorodzinnych:

Spółdzielnia
mieszkaniowa 

32 287-19-10

AD-DOm Sp. z o.o. administracja 

ul. Partyzantów 2               32 380-40-73

ul. Pod Lipami 1B               32 768-00-83

Zakład Gospodarki 
mieszkaniowej    

         32 287-29-81

Spółdzielnia mieszkaniowa 
„chemiK”

           32 390-35-32

Spółdzielnia mieszkaniowa 
„DiAmeNt”

         32 767-66-16

Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości

         32 288-50-13

Nieruchomości brzeziny Sp. z o. o.

         32 668-66-81

tak wygląda u ciebie? Dzwoń
Gdy widzisz to, zadzwoń

do ZArZąDcY, 
to on odpowiada 

za zamykany placyk 
śmieciowy i pojemniki, 

a nie ZGK
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ODPADY ZielONe (trawa, gałęzie, 
liście) trafiają do instalacji SOWEX, 
a cena za ich przyjęcie wynosi:

334,80 zł za 1 tonę

ODPADY biOKUcheNNe 
trafiają do instalacji MPGK Zabrze, 
a cena za ich przyjęcie wynosi:

702,00 zł za 1 tonę

Sytuacja ta wynika z różnych instalacji do których trafiają te odpady oraz cen za ich zagospodarowanie. 

Zanieczyszczone bioodpady 
kuchenne - ZGK musiał je odebrać 
na własny koszt z instalacji. 

Dlaczego odpady biokuchenne odbierane są osobno, a nie razem z odpadami zielonymi ?

bioodpady trafiające na instalację mPGK ZAbrZe nie mogą zawierać zanieczyszczeń, czyli innych odpadów. Są one weryfikowane 
przez pracowników instalacji pod kątem czystości. Wykonywana jest dokumentacja zdjęciowa, a w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń odpady 
należy samodzielne załadować na śmieciarkę i ponieść koszty ich zwrotu.

W segregacji bioodpadów nastąpiła również 
ZmiANA DOtYcZącA ODPADóW mięSA,
które zgodnie z wytycznymi instalacji nie powin-
ny trafiać do pojemnika brązowego, lecz 
DO POjemNiKA NA ODPADY ZmieSZANe.

FAKtY i mitY O PieKArSKim SYStemie GOSPODArOWANiA ODPADAmi KOmUNAlNYmi  

FAłSZ

Częstotliwość 
odbioru odpadów segre-
gowanych z nieruchomości 
wielorodzinnych została 
w 2022 r. ograniczona. 

FAłSZ

Jeżeli jestem zameldowa-
ny/mam mieszkanie np. w Byto-
miu i tam uiszczam opłatę za od-
pady komunalne, a mieszkam 
w Piekarach Śląskich to wszystko 
jest zgodnie z prawem, bo opłata 
za śmieci jest wnoszona. 

FAłSZ

Przepełnienie pojemników jest winą 
ZGK i braku odbioru odpadów.

FAłSZ 

Bioodpady kuchenne 
są zbierane zawsze razem
z odpadami zmieszanymi.

PrAWDA

Od 2020 r. 
częstotliwość odbioru 
odpadów segregowanych 
wynosi nie częściej niż 
1 raz w tygodniu.

PrAWDA

Płacę tam gdzie mieszkam, 
a nie tam gdzie jestem zameldowany.
Opłata za gospodarowanie sprowadza się 
do tego, że płacimy w miejscu faktycznego 
zamieszkania. Każdy właściciel nierucho-
mości powinien w deklaracji wykazać liczbę 
osób, która rzeczywiście mieszka w budynku.

PrAWDA

Jeżeli pojemniki są przepełnione, wynika to ze zbyt małej ich pojemności 
lub ilości, odpowiedzialność za to ponosi zarządca lub właściciel nieruchomości

PrAWDA

Bioodpady kuchenne są odbierane osob-
no i trafiają do instalacji MPGK w Zabrzu. 
Wyjątek stanowi sytuacja, w której w bioodpa-
dach znajdują się zanieczyszczenia - głównie są 
to foliowe woreczki. Jeśli w pojemniku znajdzie 
się choć jeden worek, to ZGK musi odebrać je 
jako odpady niesegregowane i dostarczyć na 
inną instalację. 
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Piekarski Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych znajduje się przy ul. Kotuchy 3.
Obecnie wyznaczono odrębny wjazd, profesjonalną 
obsługę, a przede wszystkim wydłużono godziny pracy: 

w tygodniu od 7.00 do 18.00
w soboty od 8.00 do 13.00

www.zgk.piekary.pl             32 285-42-75

Nowe zasady funkcjonowania PSZOK
zmieniamy się dla Piekarzan

Dlaczego działkowcy płaca za worek z trawą, gałęziami i liśćmi 5 zł

rodzinne Ogrody Działkowe nie są elementem gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, są poza 
systemem. Tereny te zaliczane są do nieruchomości niezamieszkałych, a powstające tam odpady muszą zostać wywie-
zione na podstawie umowy zawartej z podmiotem, który odbiera odpady komunalne. Na stawkę 5 zł składają się koszty 
zagospodarowania (utylizacji) odpadu, jego odebrania oraz transportu (koszty paliwa, pracownika i sprzętu). 
Usługa odbioru odpadów zielonych świadczona w naszym mieście przez ZGK eKO Sp. z o.o. należy do najtańszych 
w całej okolicy!
Działkowicze, którzy są również mieszkańcami Piekar Śląskich w ramach systemowej opłaty wynoszącej 38 zł ponoszonej   
w miejscu ich zamieszkania, mają zapewniony odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci trawy, gałęzi i liści z nieru-
chomości zamieszkałej - czyli terenów zielonych wokół nieruchomości, gdzie mieszkają. Ogródek działkowy stanowi od-
rębną nieruchomość, na której powstają odpady i zgodnie z ustawą podlega odrębnej opłacie za odpady komunalne.

ceny worków w sąsiednich miastach:

rodzinne
Ogródki 

Działkowe

Tarnowskie Góry 15,40 zł Katowice 12 zł Siemianowice Śląskie 9 zł Bytom 6,50 zł

Sprzątanie Kozłowej 
Góry po nawalnych 

ulewach kosztowało 
ponad 100 000 zł.

ZGK nie tylko 
odbiera odpady,

ale też porządkuje 
ulice.

W ostatnim okresie działkowcy 
przyłapali na gorącym uczynku 
osoby nielegalnie podrzucające 
odpady pod ich ogrody działkowe. 
Sprawcy zostali ukarani mandatami!


