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Spotkanie Rady Osiedlowej Łabędy  
z mieszkańcami 



Od 1 lipca 2013 roku samorządy 
muszą przejąć na siebie 

obowiązek gospodarowania 
odpadami komunalnymi.  

Nowy system gospodarowania 
odpadami komunalnymi obejmie 

 tylko i wyłącznie 
nieruchomości zamieszkałe! 

  

Co się zmieni ? 



Nieruchomość zamieszkała 
 

nieruchomość, na której zamieszkują 

mieszkańcy z wyłączeniem:  

akademików, internatów, szkół, przedszkoli, 

żłobków, szpitali, domów pomocy społecznej, 

domów dziecka, zakładów karnych, aresztów 

śledczych, zakładów poprawczych, schronisk 

dla nieletnich, hosteli, hoteli, moteli, instytucji 

kościelnych np. domów zakonnych, 

zgromadzeń, domów parafialnych, plebanii.  

       

 



Co się zmieni ? 

Sytuacja ta nie dotyczy lokali 
użytkowych, instytucji, firm, 

ogrodów działkowych.  
W tym przypadku należy 

korzystać z dotychczasowej 
umowy. 



Właściciel nieruchomości 

zamieszkałej - 

 
właściciel, współwłaściciel, 

użytkownik wieczysty  
oraz jednostka organizacyjna  

i osoba posiadająca nieruchomość 
w zarządzaniu lub użytkowaniu,  
a także inne podmioty władające 

nieruchomością. 
 



Powierzchnia użytkowa 

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych  
z 12 stycznia 1991 r.  

tekst jednolity Dz.U.2010 nr 95, poz. 613 

 

Powierzchnia mierzona po wewnętrznej 
długości ścian na wszystkich 

kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni 
klatek schodowych oraz szybów 

dźwigowych;  

za kondygnację uważa się również garaże 
podziemne, piwnice, sutereny i poddasza 

użytkowe. 



Powierzchnia użytkowa 

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych  
z 12 stycznia 1991 r.  

tekst jednolity Dz.U.2010 nr 95, poz. 613 

 

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części  
oraz część kondygnacji o wysokości  

w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się  
do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, 
a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, 

powierzchnię tę pomija się. 



Obecnie opłaty nie pokrywają 

realnych kosztów  

a samorząd nie ma możliwości skontrolowania 
tego, co dzieje się z odpadami po ich 

odebraniu.  
Po wprowadzeniu nowych zasad, oferowane 

ceny muszą pokryć wszystkie koszty,  
czyli  transport, zbieranie, odzysk  

i unieszkodliwianie odpadów oraz koszty 
tworzenia i utrzymania punktów 

selektywnego zbierania odpadów.  
To podstawowa różnica w sposobie 

określania kosztów za odbiór odpadów.  



Od 1 lipca właściciele 

nieruchomości zamieszkałych  

 

nie będą już zawierali umów  
z przedsiębiorcami odbierającymi 

odpady komunalne.  

Obowiązki te przejmie Miasto 
Gliwice poprzez wybór w drodze 

przetargu wykonawcy 
świadczącego usługi w tym 

zakresie.   

 
 



Właściciele nieruchomości 
zamieszkałych muszą pamiętać  

by odpowiednio wcześnie 
wypowiedzieć obowiązujące dotychczas 
umowy z firmami odbierającymi odpady 

komunalne.  
 

Ostatnim dniem obowiązywania tych 
umów powinien być 30 czerwca 2013r. 

Wcześniejsze umowy nie wygasają 
automatycznie w wyniku wprowadzenia 

regulacji prawnych.  



Wzór wypowiedzenia umowy 
                                                                               Gliwice, dnia ………………………………………… 
 
Dane właściciela nieruchomości: 
 
………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 
…………………………………………………. 
(adres) 
………………………………………………….. 
(numer umowy) 
                                                                            ………………………………………………………… 
                                                                            ………………………………………………………… 
                                                                            ………………………………………………………… 
                                                                            ………………………………………………………… 
                                                                                       (adresat- przedsiębiorca )  
 
 

Wypowiedzenie umowy  o świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych 
  

Niniejszym wypowiadam umowę nr…………………….………… z dnia …………………………. 
w przedmiocie świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości położonej w Gliwicach przy ulicy ……………………….... nr…… 
Wypowiedzenie dokonywane jest ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013r.  

Przyczyną wypowiedzenia jest zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, zgodnie z którą od 1 lipca 2013r. gmina ma obowiązek zorganizowania odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 
 

…………………………………..……………… 
(podpis właściciela nieruchomości) 

•  



Za odbiór odpadów  

mieszkańcy będą płacić według określonej 
przez gminę stawki.  

W Gliwicach opłata uzależniona będzie  
od metra kwadratowego nieruchomości 

zamieszkałej.  
  

Właściciel takiej nieruchomości będzie 
uiszczał opłaty z tytułu odbierania odpadów 

komunalnych na rachunek Miasta Gliwice.  



System opłat 

 

System oparty na powierzchni lokali 
mieszkalnych jest prosty i nie będzie 

wymagał częstej weryfikacji deklaracji,   
co ułatwi życie mieszkańcom  

oraz sprawi, że koszty administracyjne 
nie będą wysokie.  

Osoby segregujące odpady – zapłacą 
mniej.  

Nie ucierpią na tym również rodziny 
wielodzietne. 



Właściciele nieruchomości 
zamieszkałych mają 

obowiązek  

złożyć deklarację o wysokości opłaty.  
Deklaracja będzie dostępna do pobrania  

w zakładce „Deklaracja  
o wysokości opłaty” lub w budynku Urzędu 

Miejskiego po upływie 14 dni od daty 
opublikowania uchwały w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego  

– 1 maja 2013 r.  



Deklaracja o wysokości opłaty 
za odbiór śmieci 

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty 
należy złożyć w Urzędzie Miejskim  

w Gliwicach w terminie  
do 31 maja 2013r.  

 
Można ją złożyć:  

1. w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w  Gliwicach przy ul . Zwycięstwa 21 

2. za pośrednictwem poczty  
lub  

3. elektronicznie przy użyciu platformy 
SEKAP 



Deklaracja o wysokości opłaty 
za odbiór śmieci 

 

Deklaracja powinna być złożona do prezydenta 
miasta w  terminie 

14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych,  
na podstawie których ustalana jest wysokość 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
(np. zmiana powierzchni lokalu mieszkalnego, 
zmiana wysokości stawek za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi).  



Deklaracja o wysokości opłaty 
za odbiór śmieci 

 
 

Od 6 maja na parterze Urzędu 

Miejskiego działać będzie punkt 
informacyjny, w którym będzie 

można pobrać druki deklaracji i zadać 
pytania pracownikom Wydziału 
Podatków i Opłat oraz Wydziału 

Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług 
Komunalnych 



Deklaracja o wysokości opłaty 

za odbiór śmieci 

 

Po 6 maja 2013 r. planowane jest 
dostarczenie pod wszystkie 

adresy w mieście : 

 druków deklaracji, 

 objaśnień do deklaracji, 

 poradnika. 



Na czyj koszt będą dostarczone  

i utrzymywane nowe pojemniki/worki? 

Wyposażenie nieruchomości 
zamieszkałych w pojemniki i worki 

oraz utrzymywanie tych pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym będzie 

należało do przedsiębiorcy,  
z którym Miasto Gliwice zawrze 

umowę na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych.    



Jaka będzie częstotliwość odbioru 
odpadów od właścicieli 

nieruchomości?   

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską  
w Gliwicach uchwałą nr XXVIII/514/2012  
ustalona została następująca częstotliwość 

odbioru odpadów komunalnych zgodnie  
z harmonogramem, który zostanie 
opracowany przez przedsiębiorcę : 



Jaka będzie częstotliwość odbioru 
odpadów od właścicieli 

nieruchomości?  

 

w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie 
wielorodzinnej  

(nie więcej niż 2 lokale): 
 

odpady zmieszane i ulegające biodegradacji:  
1x 2 tygodnie 

 
odpady zebrane selektywnie :  1x 4 tygodnie  

 
 



Jaka będzie częstotliwość odbioru 
odpadów od właścicieli 

nieruchomości?  

w przypadku zabudowy wielorodzinnej  
w budynkach parterowych,   

          jednopiętrowych i dwupiętrowych:  
 

odpady zmieszane i ulegające biodegradacji:  
1 x 1 tydzień 

 
odpady zebrane selektywnie:  1 x 2 tygodnie  

 



Jaka będzie częstotliwość odbioru 
odpadów od właścicieli 

nieruchomości? 

 

w przypadku zabudowy wielorodzinnej  
w budynkach powyżej dwóch pięter:  

 
odpady zmieszane i ulegające biodegradacji:  

3 x 1 tydzień 
 

odpady zebrane selektywnie :  1 x 1 tydzień 



Terminy płatności 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli 

nieruchomości,  
z dołu bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące 

kalendarzowe, w terminach: 
 

     za I kwartał do 15 kwietnia danego roku, 
     za II kwartał do 15 lipca danego roku, 
     za III kwartał do 15 października danego roku, 
     za IV kwartał do 15 stycznia następnego roku.  

 
 

Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami 
należy uiścić do 15 października 2013r.  

 



Miesięczna stawka opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zbieranymi i odbieranymi w sposób 

selektywny wynosi:  

dla lokali mieszkalnych  
o powierzchni mniejszej  
lub równej 60 m² :  

- 0,30 zł od 1 m² powierzchni, 
  



Miesięczna stawka  

 
dla lokali mieszkalnych  

o powierzchni większej niż 60 m²  

i nie większej niż 90 m²  

- 0,30 zł od 1 m² powierzchni  

do 60 m² włącznie, 

 

- 0,20 zł od 1 m² powierzchni 

powyżej 60 m²  
 

 

 
 

 

 



Miesięczna stawka 

dla lokali mieszkalnych o powierzchni 
większej niż 90 m² i nie większej niż 

120 m² 
-0,30 zł od 1 m² powierzchni  

do 60 m² włącznie, 

- 0,20 zł  od 1 m² powierzchni powyżej 
60 m² do 90 m² włącznie, 

- 0,10 zł od 1 m² powierzchni powyżej 
90 m², 



Miesięczna stawka 

dla lokali mieszkalnych o powierzchni 
większej niż 120 m²: 

-0,30 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² 
włącznie, 

- 0,20 zł  od 1 m² powierzchni powyżej 
60 m² do 90 m² włącznie, 

- 0,10 zł od 1 m² powierzchni powyżej 
90 m² do 120 m² włącznie, 

- 0,05 zł od 1 m² powierzchni powyżej 
120 m² 



Miesięczna stawka opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi  

w sposób nieselektywny wynosi:  

 dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej  
lub równej 60 m²  - 0,45 zł od 1 m² powierzchni, - 
0,30 zł  od 1 m powierzchni powyżej 60 m²  

 dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 
m² i nie większej niż 120 m² 
-0,45 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie, 

    - 0,30 zł  od 1 m² powierzchni powyżej 60 m² do 90 
m² włącznie, 

   - 0,15 zł od 1 m² powierzchni powyżej 90 m², 
 dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 

120 m² : 
    -0,45 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie, 
    - 0,30 zł  od 1 m² powierzchni powyżej 60 m² do 90 

m² włącznie, 
    - 0,15 zł od 1 m² powierzchni powyżej 90 m² do 120 

m² włącznie, 
    - 0,08 zł od 1 m² powierzchni powyżej 120 m² 



Różnice w stawkach 

    Śmieci segregowane           Śmieci zmieszane 

 

     0,30 zł za m²           0,45 zł za m²  

     0,20 zł za m²           0,30 zł za m²  

     0,10 zł za m²           0,15 zł za m²  

     0,05 zł za m²           0,08 zł za m²  

 



Miesięczna stawka 

Przykład opłaty miesięcznej w przypadku 
segregowania odpadów:  

Rodzina zamieszkująca lokal  
o pow. 70 m²  

60 m² x 0,30zł + 10 m² x 0,20zł = 
18+2 = 20 zł 

  
Rodzina zamieszkująca lokal  

o pow. 150 m²  
60 m² x 0,30zł + 30 m²  x 0,20zł + 30 

m² x 0,10 + 30 m²  x 0,05zł =  18 + 6 + 
3 +1,5 = 28,50 zł  



W związku ze zmianami ustawy 

gminy zostały zobowiązane osiągnąć 
poziomy odzysku odpadów 

komunalnych oraz ograniczyć masę 
odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych  
do składowania.  

Gmina, która nie osiągnie wymaganych 
poziomów zostanie obciążona karą 

pieniężną. 
 

Do osiągnięcia powyższych poziomów 
przyczynią się wszyscy mieszkańcy 

prawidłowo segregując odpady 
komunalne.  



Segregacja odpadów 

Segregacja się opłaca!  
 

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy 
przestaje być dla Nas użyteczny. Należy  

go wówczas wyrzucić w odpowiednie 
miejsce tak, aby nie stanowił 

zagrożenia, dając  
mu jednocześnie drugie życie. 

Segregując odpady przyczyniasz się  
do ochrony środowiska i oszczędzasz. 
Przepisy nowej ustawy gwarantują,  
że opłata za odpady posegregowane 

będzie niższa.  
Segregacja to czysty zysk. 



Segregacja odpadów 

Zgodnie z uchwałą  w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Miasta Gliwice  
obowiązek selektywnego zbierania 

odpadów realizuje się poprzez:  

 
 



Segregacja odpadów 

indywidualne przydomowe 
kompostowanie odpadów 
kuchennych i zielonych 

ulegających biodegradacji 
powstających w zabudowie 

jednorodzinnej,   



Segregacja odpadów 

zbiórkę w przeznaczonych do tego celu 
pojemnikach i workach następujących 
frakcji odpadów komunalnych: 

 

 papier, 

  odpady ulegające biodegradacji, 

  tworzywa sztuczne, metal  
i   opakowania wielomateriałowe, 

 szkło,  



Segregacja odpadów 

zbiórkę powstających  
w gospodarstwach  domowych 
następujących frakcji odpadów: 

 

 przeterminowane leki i chemikalia,  

 zużyte baterie i akumulatory,   

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe, 

 zużyte opony.  



Odbiór innych odpadów od właścicieli 
nieruchomości?  

We wszystkich rodzajach zabudowy odpady 
wielkogabarytowe będą odbierane raz na kwartał  

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne po uprzednim zgłoszeniu 

telefonicznym.  
 

W pierwszym tygodniu każdego kwartału  
będzie można zgłosić telefonicznie potrzebę odebrania 
tych odpadów podając adres nieruchomości oraz ilość  
i rodzaj odpadu wielkogabarytowego. Przedsiębiorca 

zobowiązany będzie do ustalenia terminu odbioru 
zgłoszonych odpadów wielkogabarytowych, nie później  

niż do końca ostatniego dnia kwartału.  
 



Przeterminowane leki 

należy samodzielnie dostarczać  
do wyznaczonych na terenie miasta 

aptek.  
Wykaz aptek dostępny jest na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach 

 http://bip.gliwice.eu/strona;10460 

 

Łabędy – apteka przy ul. K. Marksa 
 

http://bip.gliwice.eu/strona;10460


Chemikalia, zużyte baterie oraz zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny 

trzeba będzie samodzielnie dostarczyć  
do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, który zostanie 
zorganizowany przez przedsiębiorcę,  

z którym Miasto Gliwice zawrze umowę  
na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych.   



Zużyte baterie 

można również wrzucać  do pojemników 
przygotowanych do ich zbierania  

w różnych punktach,   
w tym placówkach oświatowych, 

sklepach i innych, natomiast zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny 

można również przekazać  
do organizowanych punktów zbiórki 

lub do punktu sprzedaży przy zakupie 
nowego sprzętu. 

 



Odpady budowlane i rozbiórkowe 
oraz zużyte opony  

pochodzące z nieruchomości zamieszkałych 
trzeba będzie samodzielnie dostarczyć  

do punktu selektywnego zbierania odpadów, 
który będzie zlokalizowany  

w Przedsiębiorstwie Składowania i Utylizacji 
Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.  
przy ul. Rybnickiej w Gliwicach.  

 
Zużyte opony będzie można również  

też dostarczać do punktów serwisowych  
oraz specjalistycznych punktów gromadzenia 
odpadów oraz firm posiadających stosowne 

zezwolenia.  



Odbiór innych odpadów 

Inne opady, poza tymi,  
które zgromadzono w pojemnikach  

i workach nie będą odbierane  
przez firmę świadczącą usługi.  

 
Gmina ma jedynie obowiązek 

wyznaczenia miejsca ich odbioru. 
 

Leki – Wydział Środowiska zawiera 
umowę z aptekami. 

Elektrośmieci – Wydział środowiska 
będzie nadal organizował zbiórki, 

zgodnie z przyjętym 
harmonogramem. 



Spalanie śmieci w domu szkodzi 

zdrowiu!   

Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci  
w domowych piecach za tanią, łatwo 

osiągalną i niekłopotliwą metodę 
pozbywania się odpadów.  

Niestety oszczędność jest jedynie 
pozorna, ponieważ może okazać się, 

że zaoszczędzone pieniądze 
przeznaczą wkrótce na kosztowne 

leczenie. Paląc śmieci w domu 
trujemy siebie i swoich najbliższych!  



Co się dzieje, gdy śmieć się pali? 

W trakcie spalania odpadów – butelek PET, 
plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, 

fragmentów mebli zawierających trujące lakiery  
czy elementów gumowych, do atmosfery 

uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się 
emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, 

tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem 
do powietrza dostają się do dróg oddechowych, 
opadają na glebę zanieczyszczając warzywa  
w przydomowych ogródkach, dostają się do 
wód gruntowych. Ich obecność notuje się także  

w mleku i jajach! Substancje te, nawet  
w niewielkich ilościach mają negatywne działanie. 
Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób 

układu oddechowego, nowotworów i porażeń.
  

 
 



Pamiętaj! 

Szczególnie wrażliwe na działanie 
toksyn są dzieci.  

Pomyśl o nich, zanim znowu 
wrzucisz śmieci do pieca  

lub ogniska! 



Segregacja odpadów 

Pojemniki/worki niebieskie 
Odpady papierowe 

Wrzucamy np.: 
gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby  
i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tekturę  

oraz zrobione z nich opakowania.  
 

Nie wrzucamy np.: 
kartonów i tektury pokrytej folią aluminiową (np. 
opakowania typu tetra pak po mleku, napojach), 
tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe 

opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony 
po mleku czy po napojach ), kalki, papieru termicznego 
i faksowego,tapet, odpadów higienicznych (np. waciki, 

podpaski, pieluchy).  



Pojemniki/worki niebieskie 

Odpady papierowe 

Przed wrzuceniem papieru  
do pojemnika usuń wszystkie 

zszywki, klamerki czy inne 
elementy metalowe  

lub plastikowe. 



Segregacja odpadów 

Pojemniki/worki zielone - szkło 

 wrzucamy np.  
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 

butelki po napojach alkoholowych, 
szklane opakowania po kosmetykach. 

  
nie wrzucamy np.:   

porcelany i ceramiki, żarówek, lamp neonowych, 
fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów,  
szkła stołowego, szkła okularowego, szkła 
żaroodpornego, fajansu, ekranów i lamp 

telewizyjnych, luster, szyb samochodowych. 



Segregacja odpadów 

Pojemniki/worki żółte  - tworzywa sztuczne, 

metal, opakowania wielomateriałowe  

wrzucamy np.: 
puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe 

po napojach (np. typu PET), 
puste butelki plastikowe po kosmetykach  

i środkach czystości, plastikowe opakowania  
po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, 

margarynach), plastikowe zakrętki, 
folia i torebki z tworzyw sztucznych, 

puszki po napojach, konserwach, kartony  
po mleku i sokach, drobny złom żelazny  

oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, 
narzędzia). 

 



Segregacja odpadów 
 
Pojemniki/worki żółte  - tworzywa sztuczne, 

metal, opakowania wielomateriałowe  
 
 

nie wrzucamy np.:  
butelek po olejach spożywczych  

i samochodowych, 
opakowań po olejach spożywczych, 
 czy silnikowych, smarach, styropianu, 

gumy, butelki z jakąkolwiek zawartością, 
puszek po farbach czy baterii, 

opakowań po lekach, opakowań  
po środkach chwasto czy owadobójczych.  



Opakowanie wielomateriałowe 

 

 

To opakowanie wykonane  
co najmniej z dwóch różnych 
materiałów, tak że nie można  
ich rozdzielić w sposób ręczny 

lub przy zastosowaniu prostych 
metod mechanicznych.  



Segregacja odpadów 

Opróżnij, zgnieć butelki i puszki  
przed włożeniem  
ich do pojemnika.  



Segregacja odpadów 

Pojemniki/worki brązowe - 

odpady biodegradowalne 

Wrzucamy np: 
resztki żywności np.: obierki po ziemniakach, 

owocach i warzywach, skorupki jajek,  
       fusy po kawie i herbacie, skoszoną trawę, 

chwasty, drobne gałęzie, liście. 
 

nie wrzucamy np.: 
odpadów higienicznych (np. waciki, podpaski, 

pieluchy), płynnych odpadów kuchennych, 
popiołu. 

 



Co to są odpady biodegradowalne? 

 

Są to odpady, które ulegają rozkładowi 
tlenowemu lub beztlenowemu  

przy udziale mikroorganizmów. 

 

Bardziej praktycznie, odpady biodegradowalne 
to głównie odpady, które powstają  

z konserwacji terenów zielonych, np.  

ścięte trawy, liście, ścięte gałęzie, itp oraz 
tzw. odpady kuchenne - resztki żywności, 

czy resztki z przygotowania żywności, 
odpady po owocach i warzywach, itp.  



Segregacja odpadów 
Pojemniki/worki czarne lub szare 

odpady komunalne zmieszane   

 wrzucamy np.: 
odpady, których nie można zakwalifikować  

do któregokolwiek z innych frakcji  zbieranych 
selektywnie, np.: popiół, odpady higieniczne 
(np. waciki, podpaski, pieluchy), styropian, 

porcelana, lustra. 
 

nie wrzucamy np.: 
opakowań po farbach, olejach silnikowych, 

smarach i innych chemikaliach, 
leków, baterii, sprzętu AGD, zużytych opon. 

 



Segregacja odpadów 

Poza odpadami zbieranymi 
selektywnie w pojemnikach, 

nieruchomość musi być 
wyposażona w pojemnik  

na odpady zmieszane – czarny 
lub szary.  



Pamiętaj: 

 kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz, 
 

 wybieraj produkty trwałe,  
 

 wybieraj produkty w dużych opakowaniach, 
 

 unikaj produktów zapakowanych  w wiele warstw 
opakowań, 

 

 zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe 
przed wrzuceniem do pojemnika, 

 

 wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków, 
 

 wybierając się na zakupy zabieraj ze sobą własne 
siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz  zużycie 
plastikowych torebek, a jeśli przynosisz do domu torby 
foliowe, wykorzystaj je, np. jako worki na śmieci, 



Pamiętaj: 

 zwróć uwagę co producent proponuje zrobić  
z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości 
(zobacz znak na opakowaniu), 

 

 do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia 
zamiast papierowych ręczników, 

 

 zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj 
akumulatorki, które można wielokrotnie ładować, 

 

 jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady 
spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez 
Ciebie odpadów, posłużą do nawożenia Twojego ogrodu, 
obecna technologia pozwala przechowywać kompost  
w sposób bezpieczny i nieuciążliwy, 

 

 unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych 
sztućców na grilla czy papierowych talerzyków, 

 

 zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia. 
 



 

Dziękujemy  

za udział  

w spotkaniu   
 

Krystyna Sowa 
Przewodnicząca Rady Osiedlowej Łabędy 

Radna Rady Miejskiej w Gliwicach 


