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UWAGA!
Biodegradowalne resztki żywności np.: obierki po ziemniakach, 
owocach i warzywach, skorupki jajek, fusy po kawie i herbacie 
wrzucaj do pojemnika koloru czarnego/szarego do zbierania   
zmieszanych odpadów komunalnych.

CO NOWEGO?

ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE 

To odpady komunalne  powstające w domach, które ze względu  
na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych  
kontenerach na śmieci. Odpady takie jak: meble, okna,  
materace, dywany, drewno, grzejniki, wanny odbierane są  
również bezpłatnie przez firmę Remondis. 

Odpady  wielkogabarytowe odbierane będą:
- w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej w budynkach, 
w których mieszczą się nie więcej niż 2 lokale na zgłoszenie 
do firmy Remondis, która ustali termin odbioru takich odpadów  
nie dłuższy niż miesiąc od zgłoszenia.
- w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których 
znajduje się od 2 do 6 lokali na zgłoszenie do firmy Remondis, 
która ustali termin odbioru odpadów nie dłuższy niż 14 dni  
od dnia zgłoszenia. 

Zgłoszenia składane są przez właściciela lub administratora  
budynku osobiście, telefonicznie pod nr tel. 32 231 08 58
lub mailowo na adres gliwice@remondis.pl
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Odbiór odpadów komunalnych w imieniu miasta 
prowadzi firma Remondis Gliwice Sp. z o.o.

Istnieje obowiązek segregacji odpadów komunalnych. 
Nie segregując-płacisz więcej!

Nie zrażaj się tym, że Twoje odpady odbiera jeden samochód.  
Śmieci są dodatkowo rozdzielane i doczyszczane na sortowni.

Dzięki selektywnej zbiórce możliwe jest odzyskanie jak 
największej ilości surowców wtórnych, czyli materiałów  
możliwych do powtórnego wykorzystania.

Segregując zmniejszasz ilość i szkodliwość odpadów trafiających
na składowisko.

Aby segregacja odniosła wymierne efekty niezbędne  
jest zaangażowanie  wszystkich mieszkańców.

SZANOWNY 
MIESZKAŃCU!

TWORZYWA 
SZTUCZNE, 

DROBNY METAL,
OPAKOWANIA

WIELOMATERIA-
ŁOWE

SZKŁO ODPADY
PAPIEROWE

BIODEGRADO-
WALNE 

ODPADY 
ZIELONE 
(TRAWA, 

LIŚCIE)

ODPADY 
ZMIESZANE

SEGREGUJ ODPADY W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:



W zamian za wystawione pełne worki przeznaczone  
do segregacji odpadów komunalnych przedsiębiorca pozostawi  
taką samą liczbę pustych zgodnie z zasadą „worek za worek”.

Dodatkowe worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej mogą bezpłatnie  
pobrać w siedzibie firmy Remondis w Gliwicach przy ulicy Kaszubskiej 2. 

Pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak:
odpady zielone (trawa, liście, gałęzie), opony, odpady budowlane 
(papa, wełna mineralna, styropian, folia), gruz, wielkogabaryty  
(meble, okna, dywany, drewno, rowery, grzejniki, armatura),  
chemikalia (np. farby, lakiery, rozpuszczalniki), opakowania  
po substancjach niebezpiecznych (np. puszki po farbach, lakierach,  
opakowania po smarach), zużyte baterie, akumulatory, zużyty  
sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe można 
bezpłatnie oddać w zorganizowanym na terenie Miasta Gliwice  
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
zlokalizowany jest na terenie składowiska odpadów w Gliwicach 
przy ul. Rybnickiej. 
Czynny jest w następujących godzinach: 
- od poniedziałku do piątku od 7:00 do 17:00 
- w soboty od 7:00 do 13:00 
W święta i dni wolne od pracy PSZOK jest nieczynny.

• Wywóz odpadów remontowo-budowlanych pochodzących 
z remontów nieruchomości zamieszkałych można również 
indywidualnie, na własny koszt, zlecić w firmie posiadającej 
odpowiednie uprawnienia. 
Wykaz przedsiębiorców dostępny jest na stronie internetowej 
www.bip.gliwice.eu w zakładce usługi komunalne.
• Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
organizowane są cyklicznie przez Wydział Środowiska Urzędu  
Miejskiego. 
• Przeterminowane leki należy oddać w wyznaczonych na terenie 
miasta aptekach. Wykaz aptek oraz harmonogram zbiórki 
elektrośmieci dostępny jest na stronie internetowej  
www.bip.gliwice.eu w zakładce Ekologia.

ODBIÓR ODPADÓW 
BIODEGRADOWALNYCH
Odpady  biodegradowalne odbierane będą:
- w zabudowie jednorodzinnej oraz w wielorodzinnej w budynkach, 
w których mieszczą się nie więcej niż 2 lokale w ilości 240 l. co dwa 
tygodnie

(240l. = 1 pojemnik 120l. + 1 worek 120l. lub 2 worki po 120l.)

- w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje 
się  od 2 do 6 lokali w ilości 240l. raz w tygodniu, jeżeli budynek 
znajduje się na działce zagospodarowanej zielenią. 

(240l. = 1 pojemnik 240l. lub 2 pojemniki 120l.)

Odpady biodegradowalne można również:
- kompostować w przydomowych kompostowniach
- oddać bezpłatnie w zorganizowanym na terenie Miasta Gliwice  
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy  
Rybnickiej w Gliwicach 
- gromadzić w dodatkowych  workach  zakupionych (cena worka 
obejmuje wywóz odpadów) w siedzibie firmy Remondis w Gliwicach 
przy ulicy Kaszubskiej 2.

ODBIÓR ODPADÓW
SEGREGOWANYCH

Odpady segregowane  takie jak: papier, szkło i plastik odbierane będą:
- w zabudowie jednorodzinnej oraz w  wielorodzinnej  
w budynkach, w których mieszczą się nie więcej niż 2 lokale 
dwa razy w miesiącu

- w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje  
się  od 2 do 6 lokali raz w tygodniu. 
Odbiór odpadów odbywać się będzie  zgodnie z harmonogramem  
dostarczonym przez firmę Remondis.

Odpady segregowane można również bezpłatnie dostarczyć  
własnym transportem do punktu zbierania odpadów segregowanych 
w siedzibie firmy Remondis przy ulicy Kaszubskiej 2. 
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ZASADY ODBIORU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Pojemniki/worki wystawiaj z odpowiednim wyprzedzeniem  
(tj. przed 6 rano), przed posesję w miejscu łatwo dostępnym  
dla przedsiębiorcy tj. samochodu odbierającego odpady. 

Firma Remondis Gliwice Sp. z o.o. odbierze od Ciebie zarówno  
odpady zmieszane jak i odpady zbierane selektywnie zgodnie  
z harmonogramem wywozu w godzinach od 6 do 22.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dostępne  
są na stronie internetowej www.segreguj.gliwice.eu w zakładce 
harmonogram wywozu.

Odpady wystawione luzem, bądź w pojemnikach niestanowiących  
własności firmy Remondis nie będą przez firmę odbierane.

JEŻELI JESTEŚ 
MIESZKAŃCEM ZABUDOWY 
JEDNORODZINNEJ
odpowiadasz sam za  utrzymanie czystości wokół własnej posesji. 

Odpady tj. trawa, liście pochodzące z chodników położonych  
wzdłuż nieruchomości należy uprzątnąć, zgromadzić przed posesją  
we własnych workach, a następnie zgłosić potrzebę ich wywiezienia  
do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach tel. 32 300 86 71.

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
za I kwartał – opłata do 15 kwietnia 
za II kwartał – opłata  do 15 lipca 
za III kwartał – opłata do 15 października 
za IV kwartał – opłata do 31 grudnia

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub posiadasz  
inną niezamieszkałą nieruchomość, na której powstają  
odpady komunalne musisz zawrzeć umowę na odbiór 
odpadów komunalnych z przedsiębiorcą, który posiada  
aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie  
odbierania odpadów komunalnych. Wykaz przedsiębiorców  
dostępny jest na stronie internetowej www.bip.gliwice.eu 
w zakładce usługi komunalne.

Problemy związane z odbiorem odpadów komunalnych należy  
zgłaszać na bieżąco w Wydziale Przedsięwzięć Gospodarczych  
i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach w pokoju 
nr 012, pod  numerem telefonu 32 238 54 22 lub drogą mailową:  
pu@um.gliwice.pl

Wszelkie informacje dotyczące deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskasz w Wydziale  
Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach w pokojach 
nr 450 oraz nr 447, pod numerami telefonów 32 238 54 46, 
32 238 54 47 lub drogą mailową: po@um.gliwice.pl

6 7



TWORZYWA SZTUCZNE,
DROBNY METAL, 
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE

RODZAJ ODPADÓW KOLOR
POLEMNIKA

/ WORKA

CO WRZUCAMY? CZEGO NIE WRZUCAMY?

żółty

SZKŁO zielony

nakrętki, zgniecione opakowania po 
napojach typu PET, kosmetykach, chemii 
gospodarczej, plastikowe worki, torebki 
i reklamówki, koszyki po owocach 
i pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, 
plastikowe opakowania po żywności 
(a także wszelkie inne produkty i opakowania 
z tworzyw sztucznych, które oznakowane 
są symbolem recyklingu), opakowania 
wielomateriałowe np. kartony po mleku 
i sokach, opakowania metalowe i aluminiowe 
o małych rozmiarach (kapsle pokrywki 
słoików, puszki pudełka folia 
aluminiowa).Opróżnij i zgnieć butelki 
oraz puszki. Butelki wrzucaj bez nakrętek.

butelek po olejach oraz z jakąkolwiek inną 
zawartością, gumy, opakowań po farbach 
i chemikaliach, aerozolach, środkach 
chwasto i owadobójczych (a także innych 
opakowań zanieczyszczonych substancjami                       
niebezpiecznymi), baterii, sprzętu AGD/RTV, 
tworzyw sztucznych pochodzenia 
medycznego, folii budowlanej. 

szklane butelki, słoiki po napojach 
i żywności, szklane opakowania po 
napojach alkoholowych, a także inne 
przedmioty szklane ze znakiem GL70, 
GL71 oraz GL72.
Nie wrzucaj potłuczonego szkła. 
Opróżnione szkło wrzucaj bez 
nakrętek i korków. 

PAPIER niebieski gazety, czasopisma, katalogi, broszury, 
ulotki, reklamy, książki, zeszyty, papier 
do pisania, papierowe torby na zakupy, 
kartony, tektury, tekturę falistą, papier 
kserograficzny, papier szkolny 
i biurowy, koperty, prospekty.
Przed wyrzuceniem papieru usuń 
elementy plastikowe i metalowe.

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE

brązowy odpady z ogrodów (trawa, 
liście, gałązki itp.), 
zwiędłe kwiaty i rośliny.
Wyrzucaj odpady zielone 
wyłącznie z terenu 
nieruchomości zamieszkałej.

porcelany i ceramiki, fajansu, żarówek, 
lamp fluorescencyjnych, neonowych 
i rtęciowych, reflektorów szkła okularowego, 
szkła kryształowego i żaroodpornego, 
ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb 
samochodowych i okiennych, luksferów.  

kartonów i tektury pokrytych 
folia aluminiową (np. opakowania 
po mleku), wodoodpornego papieru 
opakowaniowego, tłustego i zabrudzonego 
papieru, papieru termicznego i faksowego, 
kalki, odpadów higienicznych (w tym 
pieluch), tapet, worków po cemencie. 

płynnych resztek jedzenia, mięsa, 
resztek po posiłkach, popiołu, 
odchodów zwierzęcych. 

ODPADY 
ZMIESZANE

czarny kompletnie wygaszony popiół 
z pieca, kominka i grilla, zużyte środki 
higieny osobistej, resztki po posiłkach 
(np. wędliny, mięsa i kości), tłusty 
i zabrudzony papier, opakowania 
po olejach spożywczych, styropian, 
a także odpady, których nie 
można zakwalifikować do żadnej 
innej kategorii.

leków, chemikaliów,sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, baterii, odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych, zużytych 
akumulatorów, odpadów 
wielkogabarytowych oraz innych odpadów 
niebezpiecznych.

TAK SEGREGUJ ODPADY

Więcej informacji na stronie internetowej www.segreguj.gliwice.pl


