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Szanowni Mieszkańcy, od 1 stycznia 2012 roku weszły w życie zmiany do Ustawy z dnia 13 

września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ.U. z 2012r., poz. 391) 

nakładające na gminy obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

Odpady z terenu Gminy Świerklany odbierać i zagospodarowywać będzie firma wyłoniona 

w drodze przetargu zorganizowanego przez Gminę. Gmina będzie płacić firmie ze środków 

finansowych pochodzących z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości.

Nowy sposób odbioru odpadów zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku, w związku 

z tym do 30 czerwca 2013 roku możecie Państwo zachować dotychczasową umowę na 

odbieranie odpadów komunalnych. Jednak pamiętać należy o konieczności jej rozwiązania 

z zachowaniem terminu wypowiedzenia określonego w umowie.

Największą zmianą dla mieszkańców będzie fakt, że w nowym systemie będą wnosić 

opłatę za gospodarowanie odpadami do Gminy, a nie jak do tej pory, do firmy zajmującej się 

odbieraniem odpadów. Opłata ustalana będzie na podstawie deklaracji składanej przez 

właściciela nieruchomości do Gminy.

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE ŚWIERKLANY

NA CZYM POLEGAJĄ ZMIANY
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1. Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na 

terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek 

organizacyjnych.

2. Zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub współwłasnych z innymi gminami:

a) regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 

b) stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 

jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty, 

c) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich 

części, 

3. Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi.

4. Nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych 

podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

5. Ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące 

frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych 

oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 

ulegających biodegradacji.

6. Tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy 

dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być 

prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego 

z gospodarstw domowych.

ZADANIA GMINY
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7. Zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania. 

8. Prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych.

9. Udostępniają na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty 

informacje o: 

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej 

gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie 

świadczą takiej usługi w trybie za-mówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, 

w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

ZADANIA GMINY
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d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające: 

▪ firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

▪ adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz 

ze wskazaniem godzin przyjmowania od-padów,

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.), zawierające: 

▪ firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, 

▪ adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej 

gminy.

10. Dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji 

możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi.

11. Utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez 

względu na kategorię tych dróg.

ZADANIA GMINY
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OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

1. Wyposażenie nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników służący do zbierania odpadów 

komunalnych. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Świerklany Regulaminem utrzymania 

czystości i porzadku na terenie Gminy:

a) nieruchomości zamieszkałe przez 1-3 osoby powinny być wyposażone co najmniej w jeden 

pojemnik o pojemności 110 l,

b) nieruchomości zamieszkałe przez 4-6 osób powinny być wyposażone co najmniej dwa 

pojemniki o pojemności 110 l, lub jeden pojemnik o pojemności 220 litrów,

c) nieruchomości zamieszkałe przez więcej niż 6 osób powinny być wyposażone co najmniej trzy 

pojemniki o pojemności 110 l, lub jeden pojemnik o pojemności 110 l i jeden 220 l,

d) nieruchomości z budynkami wielolokalowymi powinny być wyposażone w pojemniki do 

gromadzenia stałych odpadów  komunalnych o pojemności zapewniającej gromadzenie 

wytworzonych odpadów w zależności od liczby mieszkańców i cyklu wywozu. Dopuszcza się 

ustawienie pojemników o pojemności 1100 l lub większych.

2. Utrzymywanie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

3. Selektywne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, z podziałem 

na następujące frakcje: zmieszane odpady komunalne, papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, 

opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji (np. trawa, liście, gałęzie, odpady 

kuchenne), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, meble 

i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony. 
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OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

4. Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób określony 

w regulaminie, tj.:

a) należy gromadzić w pojemnikach (kubłach). Pojemniki (kubły) należy 

oznakować numerem budynku na danej ulicy, a w terminie przewidzianym harmonogramem przekazać 

przedsiębiorcy. Obowiązek oznakowania numerem budynku na danej ulicy nie będzie miał zastosowania 

w przypadku wprowadzenia identyfikacji zbiórki odpadów poprzez system kodów kreskowych.

b) wyselekcjonowane  należy gromadzić specjalnych workach według wskazań 

zamieszczonych w treści na nich nadrukowanej. Opróżnione i czyste opakowania należy, jeśli rodzaj 

materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed umieszczeniem w worku. Worki należy oznakować 

numerem budynku na danej ulicy, a w terminie przewidzianym harmonogramem przekazać 

przedsiębiorcy, przy czym przekazanie do odbioru powinno nastąpić nie wcześniej jak po wypełnieniu co 

najmniej 50%% pojemności worka. Obowiązek oznakowania numerem budynku na danej ulicy nie będzie 

miał zastosowania w przypadku wprowadzenia identyfikacji zbiórki odpadów poprzez system kodów 

kreskowych.

c) selektywnie zbierane odpady komunalne, które nie są zbierane w workach, 

, podlegają bezpośredniemu 

dostarczeniu przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego 

się w Świerklanach przy ul. Pogodnej 5.

d) , takie jak: odpady kuchenne, odpady zielone z pielęgnacji terenów 

zielonych, ogrodów i upraw domowych, mogą być poddawane procesowi kompostowania, w celu 

uzyskania kompostu na własne potrzeby właścicieli nieruchomości lub być zbierane w worki koloru 

czarnego przystosowane do tego celu i usuwane zgodnie z harmonogramem wywozu. Właściciel 

nieruchomości ma jednak obowiązek wcześniej zgłosić u przedsiębiorcy potrzebę wywozu tych 

odpadów.

zmieszane odpady komunalne 

odpady opakowaniowe

a więc nie będące 

opakowaniami odpady papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła

odpady ulegające biodegradacji
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OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

e)  należy usuwać z nieruchomości poprzez oddanie 

podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt (np. sprzedawcy detalicznemu), lub dostarczenie do  

punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, bądź do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w Świerklanach przy ul. Pogodnej 5.

f)  ze strumienia odpadów 

komunalnych, takie jak: farby, lakiery, tusze, kleje, lepiszcze, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, 

alkalia, aerozole, środki ochrony roślin, oleje i tłuszcze niejadalne, lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć, powstałe w związku z bytowaniem człowieka, podlegają 

bezpośredniemu dostarczeniu przez mieszkańców do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów 

Niebezpiecznych znajdującego się w Świerklanach na ul. Pogodnej 5. Ponadto przeterminowanych 

lekarstw można pozbywać się umieszczając je w specjalnych pojemnikach znajdujących się 

w aptekach, Ośrodkach zdrowia i remizach OSP.

g)  podlegają bezpośredniemu dostarczeniu ich przez mieszkańców do 

Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych gdzie gromadzone są selektywnie. Ponadto 

zużytych baterii można pozbywać się umieszczając je w specjalnych pojemnikach znajdujących się 

na terenie szkół, remiz OSP i w Urzędzie Gminy, lub przekazywać placówkom handlowym 

prowadzącym sprzedaż detaliczną baterii.

h)  należy gromadzić na terenie nieruchomości odrębnie 

od pozostałych odpadów komunalnych, a w terminie przewidzianym harmonogramem, wystawić 

przy wjeździe na nieruchomość bez umieszczania ich w jakichkolwiek pojemnikach.

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

przeterminowane leki i chemikalia oraz inne odpady niebezpieczne

zużyte baterie i akumulatory

meble i inne odpady wielkogabarytowe
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OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

i) , należy umieszczać w pojemnikach przeznaczonych na 

tego typu odpad. W przypadku, kiedy rozmiar odpadu na to pozwala, dopuszcza się możliwość 

umieszczania ich w specjalnych workach, tak aby możliwa była identyfikacja zawartości worka. 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek zamówić u przedsiębiorcy usługę wywozu, w tym 

także dostarczenie pojemnika lub worka.

j)  należy w terminie przewidzianym harmonogramem w połączeniu ze zbiórką 

odpadów wielkogabarytowych, wystawić przy wjeździe na nieruchomość bez umieszczania ich 

w jakichkolwiek pojemnikach lub przekazać podmiotowi prowadzącemu sprzedaż bądź 

wymianę opon.

5. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 

nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla 

ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie 

jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub 

parkowanie pojazdów samochodowych.

6. Wykonywanie wyżej wymienionych obowiązków na terenie budowy należy do wykonawcy robót 

budowlanych.

7. Obowiązki związane z utrzymaniem czystości i porządku na drogach publicznych należą do 

zarządu drogi.

odpady budowlane i rozbiórkowe

zużyte opony
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OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ZABRANIA SIĘ:
1. Mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi, w tym umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

oraz odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych, łącznie 

z innymi odpadami komunalnymi.

2. Zagęszczania odpadów komunalnych w pojemnikach (kubłach) przeznaczonych do 

zbierania zmieszanych odpadów komunalnych uniemożliwiając w ten sposob ich 

usunięcie z pojemników.

3. Spalania odpadów komunalnych na powierzchni ziemi oraz w instlacjach grzewczych 

budynku, a także w pojemnikach służących do zbierania tych odpadów. 

4. Gromadzenia w pojemnikach (kubłach) służących do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, szlamów, substancji 

toksycznych, żracych, wybuchowych, przeterminowanych leków, chemikaliów 

i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż komunalne, 

pochodzących z działalności gospodarczej.
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Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który zostanie wprowadzony 

w naszej gminie, jest wynikiem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. Zgodnie z założeniami tego systemu musimy ograniczyć ilość odpadów 

trafiających na składowiska, a jednocześnie zwiększyć ilość odpadów podlegających 

odzyskowi. Jest to bardzo ważne nie tylko z punktu widzenia ekologicznego, ale także 

ekonomicznego. 

Związane jest to z zapisami ustawy, która nakazuje gminom osiąganie odpowiednich 

poziomów odzysku i recyklingu takich odpadów jak: odpady ulegające biodegradacji, papier, 

metale, tworzywa sztuczne i szkło oraz odpady budowlane i rozbiórkowe. 

W przypadku nieosiągnięcia przez gminę wymaganych poziomów, będzie musiało ono 

zapłacić karę finansową przewidzianą przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. Może to spowodować podwyższenie opłaty w kolejnych latach.

Pamiętajmy również o segregacji odpadów w czasie korzystania z obiektów użyteczności 

publicznej, w tym również na terenach Cmentarzy. Selektywne zbieranie odpadów na terenie 

tych obiektów pozwoli na znaczne obniżenie kosztów odbioru i zagospodarowania 

powstających na nich odpadów.

Dlatego pamiętajmy, segregacja odpadów jest ważna!

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

WOREK ŻÓŁTY
– przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych 

   i metali (z aluminium i blachy stalowej)

• 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, 

olejach spożywczych, lodach),

• plastikowe zakrętki,

• foliowe torebki z tworzyw sztucznych,

• puszki po napojach, konserwach.

wrzucamy czyste:

• opakowań po olejach silnikowych, smarach,

• drobnego złomu żelaznego oraz złomu metali 

kolorowych (np. zabawki, narzędzia),

• styropianu, 

• gumy, 

• butelek z jakąkolwiek zawartością, 

• puszek po farbach czy baterii, 

• opakowań po aerozolach, lekach, 

• opakowań po środkach ochrony roślin,

• plastikowych doniczek i skrzynek,

• pieluch jednorazowego użytku,

• sprzętu AGD,

nie wrzucamy:
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

PAMIĘTAJ, aby zgnieć butelki przed włożeniem ich do pojemnika. 

Korki które powinniśmy odkręcić przed wyrzuceniem plastikowej 

butelki oraz opakowania metalowe są dobrze wyceniane w punktach 

skupu, warto zainteresować się tą sprawą i osobno zbierać te odpady.

Plastik jest najbardziej popularną substancją na świecie. Zastąpił on bardzo szybko 

drewno, metal i wiele innych materiałów ze względu na swoją niższa cenę. Jest jednak mało 

bezpiecznym i nieekologicznym tworzywem ze względu na to, że nie ulega biodegradacji. 

Rozkładając się w środowisku tworzy niebezpieczną substancję, a jego rozkład trwa kilkaset 

lat. Recykling plastiku pozwala przetworzyć go na następny, ograniczając produkcję 

nowego. Przeróbka tworzyw sztucznych do produktu wyjściowego przyczynia się do 

oszczędzania węgla, ropy naftowej oraz redukcji zużycia energii elektrycznej.

Dzięki segregacji opakowań metalowych możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości 

surowców i pieniędzy. Produkując puszkę ze złomu zamiast wyrabiać nową od początku 

można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% 

i zdecydowanie ograniczyć negatywny wpływ jaki ma na środowisko produkcja aluminium.
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

WOREK NIEBIESKI
– przeznaczony na opakowania z papieru i tektury

• papierowe torby i worki,

• opakowania z kartonu i tektury.

wrzucamy:
• kartonów i tektury pokrytej folią aluminiową 

(np. opakowania typu tetra pak po mleku, 

napojach),

• gazet, książek, katalogów, zeszytów, 

• tłustego i zabrudzonego papieru (np. 

papierowe opakowania po maśle, margarynie, 

twarogu, kartony po mleku czy po napojach), 

• kalek, papieru termicznego i faksowego, 

• tapet,

• odpadów higienicznych (np. waciki, podpaski, 

pieluchy). 

nie wrzucamy:

Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie zszywki, 

klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe. Jedna tona makulatury 

pozwala ochronić przed ścięciem kilkanaście drzew.   
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika. Szkło można przetworzyć 

w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt. Istnieje 

oczywiście też inny worek na szkło białe, gdzie wyrzuca się opakowania szklane bezbarwne. 

Pamiętaj, że wytwarzanie produktów pochodzących z recyklingu szkła jest mniej energochłonne.

WOREK ZIELONY
– przeznaczony na opakowania ze szkła kolorowego

• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; 

• butelki po napojach alkoholowych; 

• szklane opakowania po kosmetykach. 

wrzucamy:

• porcelany i ceramiki,

• żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych 

i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, 

• szkła stołowego, szkła okularowego, szkła 

żaroodpornego, 

• fajansu, 

• ekranów i lamp telewizyjnych, 

• luster, szyb samochodowych. 

nie wrzucamy:
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

WOREK BIAŁY
– przeznaczony na opakowania ze szkła bezbarwnego

• butelki i słoiki szklane po napojach 

i żywności, 

• butelki po napojach alkoholowych, 

• szklane opakowania po kosmetykach.

wrzucamy:
• porcelany i ceramiki, szkła stołowego, 

• żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych 

i rtęciowych, 

• fajansu, 

• reflektorów, izolatorów, 

• szkła żaroodpornego, szkła okularowego, 

szyb samochodowych i okiennych, 

• luster,

• ekranów i lamp telewizyjnych. 

nie wrzucamy:

Pamiętaj, że opakowania szklane mogą być wykorzystywane wielokrotnie także przez nas 

samych, np. do przechowywania konfitur, kompotów i innych przetworów. Największą zaletą 

opakowań ze szkła jest również to, że nie wchodzi ono w reakcje z zawartymi w nim 

substancjami, szczególnie z żywnością.
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Opakowania wielomateriałowe to szczególny rodzaj opakowań. Jak sama nazwa wskazuje są to 

produkty zbudowane z kilku różnych materiałów w taki sposób, że nie można ich rozdzielić ręcznie 

lub przy użyciu prostych metod fizycznych. Jednak butelka szklana z zamknięciem z tworzywa 

sztucznego i etykietą papierową nie jest opakowaniem wielomateriałowym. Opakowaniem 

wielomateriałowym jest natomiast torebka z laminatu papier/PE. Stąd też szczególna troska o ich 

odzysk, zwłaszcza w sytuacji istnienia w naszym kraju szeregu problemów ze skutecznym 

zagospodarowaniem tego rodzaju opakowań.

WOREK CZERWONY
– przeznaczony na opakowania wielomateriałowe

• kartony i tektura pokryta folią aluminiową 

(np. opakowania typu tetra pak po mleku, 

napojach, płynnej żywności itp.),

• laminaty z folii, papieru i polietylenu (np. 

opakowania na zupki, chipsy)

wrzucamy:

• pieluch jednorazowego użytku,

• opakowań jednomateriałowych 

(np. opakowania z tworzyw sztucznych , 

szkła, metali).

nie wrzucamy:
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

WOREK CZARNY
– przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji

• niewykorzystane, miękkie części uprawianych 

roślin,

• ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty, 

małe kawałki drewna, opadłe owoce,

• odpady po owocach i warzywach,

• obierki po owocach i warzywach, skórki od 

bananów, resztki owoców cytrusowych, 

• resztki produktów mleczarskich, stary chleb,

• fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest 

papierowy, herbata ekspresowa,

• skorupki od jajek.

wrzucamy:

• kości, mięsa, gotowanych warzyw,

• zepsutej żywności, płynnych resztek jedzenia, 

bardzo tłustego i bardzo słonego jedzenia,

• odchodów zwierzęcych,

• tkanin, materiałów nieorganicznych, 

sztucznych materiałów organicznych,

• papieru, papierosów,

• materiałów i substancji zanieczyszczających 

(np. zawierające metale ciężkie lub toksyczne 

związki organiczne).

nie wrzucamy:

W uzgodnieniu z przedsiębiorca odbierającym odpady istnieje możliwość zbierania kuchennych 

odpadów ulegających biodegradacji nie nadających się do kompostowania (np. resztki przetworzonej 

żywności, produkty gotowane itp.)
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Na terenie Gminy Świerklany działają: 

 i , do których 

mieszkańcy gminy mogą własnym transportem dostarczać niektóre odpady komunalne.

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów 

Niebezpiecznych Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

Gminny Punkt Zbiórki 

Odpadów Niebezpiecznych:

Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych:

• rozpuszczalniki,

• kwasy,

• alkalia,

• odczynniki fotograficzne,

• środki ochrony roślin,

• oleje i tłuszcze,

• farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice,

• detergenty,

• leki,

• zużyte baterie i akumulatory.

• niebędące opakowaniami odpady komunalne: 

papieru (np.:  gazety, książki, katalogi, zeszyty, 

apety, papier faksowy), metalu (np.: złom 

żelazny oraz złom metali kolorowych), tworzyw 

sz tucznych  (np . :  p la s t i kowe częśc i  

samochodowe, ramy okienne z tworzyw 

sztucznych, plastikowe doniczki, puste i czyste 

k u b ł y ) ,  s z k ł a  ( n p . :  s z y b y  o k i e n n e  

i samochodowe, szkło stołowe, szkło 

żaroodporne, szkło okularowe),

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Lokalizacja: Świerklany, ul. Pogodna 5       Godziny otwarcia: każdy piątek 12:00 – 14:00
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KONTAKT

Urząd Gminy Świerklany

z siedzibą w Jankowicach

ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice

tel. (32) 4327500, fax (32) 4327501

godziny urzędowania:

poniedziałek - środa od 7:30 do 15:30

czwartek od 7:30 do 17:00

piątek od 7:30 do 14:00

Masz pytania w sprawie odpadów - .

Osobami udzielającymi odpowiedzi w sprawie gospodarowania odpadami są:

Celina Zeprzałka - nr tel. (32) 4327529, e-mail: cip@swierklany.pl

Piotr Pustelnik (kierownik) – nr tel. (32) 4327538

Łukasz Preihs (w zastępstwie) – nr tel. (32) 4327503

kontakt teleadresowy:

zadzwoń
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