


NOWE ZASADY
GOSPODAROWANIA ODPADAMI

DEKLARACJA

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą 
deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 
deklarację w przypadku:
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
(np. ilości osób zamieszkałych, ilości pojemników na odpady 
komunalne, sezonowego zmniejszenia ilości odpadów) –
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany
wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty (np. sprzedaż 
nieruchomości, sezonowego odbioru odpadów, czasowego pobytu 
poza granicami miasta Zabrze powyżej jednego miesiąca)
zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
określonej w odrębnej uchwale – w terminie 14 dni od dnia jej 
obowiązywania.

Opłata dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn 
liczby mieszkańców oraz obowiązującej stawki opłaty.

Opłata dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn 
ilości pojemników o określonej pojemności oraz obowiązującej 
stawki opłaty.

Opłata dla nieruchomości mieszanych (zamieszkałe + 
niezamieszkałe) stanowi sumę opłaty wyliczonej dla części 
zamieszkałej i niezamieszkałej.

Od 1 lipca 2013 roku Gmina Zabrze odpowiada za odpady 
komunalne wytwarzane na jej terenie oraz realizuje umowę 
na odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
Segregowanie odpadów pozwala odzyskać surowce wtórne 
do ponownego wykorzystania. Odpady komunalne to również 
źródła energii oraz ciepła. Decydując się na selektywną zbiórkę 
odpadów – płacisz mniej.

To podwójna korzyść - dla Ciebie i środowiska naturalnego.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy 
uiszczać do 20 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc
kalendarzowy.



BIOGAZ
ENERGIA Z ODPADÓW

DOBRE PRAKTYKI

BIOGAZOWNIA
We wrześniu 2012 roku została podpisana umowa dotycząca 
projektu w ramach Bałtyckiego Planu Działania [BSAP] 
obejmującego „Produkcję biogazu i recykling składników
odżywczych z komunalnych odpadów żywnościowych i obornika – 
Demonstracja systemowego podejścia do gospodarki odpadami 
organicznymi dla polskich gmin, Polska”. Partnerami projektu 
są: MOSIR Zabrze, Miasto Zabrze, BSAP-FUND, Szwedzko-Polska 
Platforma Zrównoważonej Energetyki.

Biogazownia ma powstać na przełomie 2015/2016 roku,
a zostanie zlokalizowana przy Składowisku Odpadów 
Komunalnych w Zabrzu.

segreguj odpady 
kompostuj odpady jeśli masz ogródek
nie pal śmieci
na zakupy zabieraj torby wielokrotnego użytku
kupuj produkty w opakowaniach zwrotnych oraz
z symbolem recyklingu
kupuj produkty w ekonomicznych opakowaniach
zgniataj puszki, kartony oraz plastikowe butelki przed wyrzuceniem
butelki wyrzucaj bez nakrętek
śniadanie pakuj w pojemniki wielokrotnego użytku
używaj naczyń wielokrotnego użytku
zamiast zwykłych baterii używaj akumulatorków
do ponownego ładowania

Ekologiczno-środowiskowe korzyści z powstania biogazowni:
zmniejszona presja związków gazowych /metanu/, węgla
i azotu na środowisko
kontrolowany recykling odpadów żywnościowych
ochrona lokalnego klimatu i środowiska
sanitacja odchodów zwierzęcych
eliminacja odorów
poprawa stanu środowiska poprzez objęcie systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich
mieszkańców gminy
upowszechnienie segregacji „u źródła”
zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych



SEGREGACJA

WRZUCAJ

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

szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane
opakowania po napojach alkoholowych, a także inne
przedmioty szklane ze znakiem GL70, GL71 oraz GL72

obierki z warzyw i owoców, skorupki jaj, stare pieczywo,
fusy po kawie (również z filtrem papierowym) i herbacie,
łupiny orzechów, ziarna i pestki, zwiędłe kwiaty i rośliny,
odpady z ogrodów (trawa, liście, gałązki itp.), opakowania 
z folii biodegradowalnej

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

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

ODPADY ZMIESZANE

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, W TYM ZIELONE

SZKŁO

TWORZYWA SZTUCZNE / METAL I OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE

PAPIER

Posegregowane odpady wrzucaj do pojemników
w odpowiednich kolorach.



NIE WRZUCAJ

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

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

butelek po olejach, gumy, butelek z jakąkolwiek zawartością, 
opakowań po farbach i chemikaliach, aerozolach, środkach 
chwasto- i owadobójczych, a także innych opakowań
zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi, baterii, 
sprzętu AGD, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, 
folii budowlanej

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

kartonów i tektur pokrytych folią 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

Niektóre odpady są trudniejsze do sklasyfikowania
i przez pomyłkę mogą trafić do niewłaściwego pojemnika.



Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne:
odpady komunalne zmieszane – raz na dwa tygodnie

odpady zbierane w sposób selektywny (papier, tworzywa 
sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe) –
raz w miesiącu

odpady komunalne biodegradowalne – raz na dwa tygodnie

odpady wielkogabarytowe – cztery razy w roku
w formie tzw. „wystawki”

odpady budowlane rozbiórkowe – dwa razy w roku
w formie tzw. „wystawki”

Nieruchomości zamieszkałe wielorodzinne:
odpady komunalne zmieszane – dwa razy w tygodniu

odpady zbierane w sposób selektywny (papier, tworzywa 
sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe) –
raz w tygodniu

odpady komunalne biodegradowalne – raz w tygodniu

odpady wielkogabarytowe – raz w miesiącu 

odpady budowlane rozbiórkowe – cztery razy w roku

Nieruchomości niezamieszkałe:
odpady komunalne zmieszane – raz na dwa tygodnie

odpady zbierane w sposób selektywny (papier, tworzywa 
sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe) –
raz w miesiącu

odpady komunalne biodegradowalne – raz w tygodniu

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Pamiętaj!
Odpady komunalne powstają w wyniku bytowania człowieka, 
a odpady przemysłowe powstają w wyniku prowadzonej 
działalności gospodarczej.



Odpady zbierane selektywnie odbierze przedsiębiorca
w terminach wyznaczonych harmonogramem.
Harmonogram zostanie podany na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz na stronie internetowej:
www.um.zabrze.pl/mieszkancy/odpady-komunalne

Pozostałe odpady zbierane selektywnie należy
przekazać do najbliższego punktu selektywnego
zbierania odpadów:
przeterminowane leki i chemikalia

zużyte baterie i akumulatory

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny = elektrośmieci
(pralki, lodówki, komputery, telefony, telewizory, sprzęt audio, 
sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt oświetleniowy, narzędzia
elektryczne i elektroniczne)

inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów 
komunalnych

meble i inne odpady wielkogabarytowe

odpady budowlane i rozbiórkowe

zużyte opony

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32 37 33 551 lub bezpośrednio w Wydziale Infrastruktury 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców 
Śląskich 5-7, I piętro, pok. 120, 121.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH

MASZ PYTANIA?

Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych
Planowany termin uruchomienia: 1 września 2013 roku
Lokalizacja punktu: ul. Cmentarna 19F, Zabrze
Godziny otwarcia punktu:
od poniedziałku do piątku 8:00 – 20:00
każda pierwsza i trzecia sobota miesiąca 8:00 – 13:00




