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„Śmieciowa rewolucja” – tak okrzyknięto zmiany, ja-
kie wprowadza znowelizowana ustawa o utrzyma-
niu czystości  i porządku w gminach. I z pewnością 
przed nami duże wyzwanie. Sporo musimy się na-
uczyć, jeszcze więcej dowiedzieć. Właśnie dlatego 
w Wasze ręce kieruję ten informator. To ABC tego, 
co nas czeka, ale również kompendium wiedzy o tym, 
jak żyć zgodnie z naturą i w naturalny sposób dbać 
o nasz domowy budżet.
Ale od początku... Tak naprawdę przepisy weszły w życie 
pierwszego stycznia 2012 r. Przez półtora roku trwał 
okres przejściowy. Teraz przed nami prawdziwy egzamin. 
O jego wyniki w naszej gminie jestem spokojny, bo wiem, 
że naprawdę wielu z nas ekologicznym sposobem ży-
cia od lat przygotowywało się do zmian ustawowych 
i mentalnych. Doskonale widzę również efekty prowa-
dzonej przez nas od 2012 r. kampanii „Zmieniasz siebie 

– zmieniasz świat”. Hasło to na co dzień wcielamy w życie, 
więc do zmian jesteśmy przekonani i przyzwyczajeni. 
Wychodzą nam na dobre. Pewnie kojarzycie kalendarz, 
ulotki i naklejki, które powstały w ramach kampanii. 
Łatwo je rozpoznać, bowiem są na nich zawsze dwie 
kobiety i wnuki jednej z nich, którzy wzajemnie uczą się 
nowych zasad. Opowiadamy o tym w formie komiksu, 
bo to zabawne i łatwo wpada w oko.
A co się zmieni teraz? Przede wszystkim fakt, że teraz 
za wywóz śmieci odpowiedzialna będzie gmina. To jej 
obowiązkiem jest dbanie o gospodarkę odpadami. 

Jesteśmy na to przygotowani i już wiemy, że zmian nie 
trzeba się obawiać. Przepisy te z bardzo dobrym skut-
kiem wprowadziły już niemal wszystkie kraje europejskie. 
Pora na nas! Bo przecież, by lepiej żyć, musimy lepiej 
gospodarować. Także własnymi odpadami, a co za tym 
idzie, środowiskiem i własnym zdrowiem. To z pewnością 
zaprocentuje!
Na temat nowych przepisów krąży wiele mitów. Jest 
sporo niedomówień. Kontrowersje często wyni-
kają z niewiedzy. Boimy się tego, czego nie znamy... 
Czy rzeczywiście ustawa uszczupli nie tylko nasze 
kosze, ale również portfele? Czego i dlaczego musi-
my się nauczyć? Co gmina zrobi za nas, a co zrobić 
musimy sami? Odpowiedzi na najważniejsze pyta-
nia oraz wiele innych praktycznych informacji znajdą 
Państwo na szesnastu stronach tego wydawnictwa. 
Życzę uważnej lektury!

wYDawCa: VIS Media na zlecenie Urzędu Gminy w Gierałtowicach. ZesPÓŁ ReDaKCYJnY: Marta Pyzik, Agnieszka Musioł, Tomasz Illg,
Brygida Frosztęga-Kmiecik, Ewa Stępniewicz, Katarzyna Klonek, Ludwika Mach. PROJeKt GRaFiCZnY: Marcin Rutkowski.
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JOaChim baRGiel
wójt Gminy Gierałtowice

w numeRZe

miesZKańCY
Drodzy

? Dlaczego zmieniają się zasady 
gospodarowania odpadami?

Wprowadzane zmiany w systemie go-
spodarowania odpadami komunal-
nymi są dostosowane do aktualnych 
przepisów prawa i zobowiązują do ob-
jęcia zorganizowanym systemem zbie-
rania odpadów wszystkich mieszkań-

ców. Ich wprowadzenie ma ograniczyć 
składowanie odpadów na wysypiskach 
i zmniejszyć zjawisko pozbywania się 
odpadów komunalnych w sposób 
nielegalny, np. przez podrzucanie ich 
do lasu czy palenie w piecach, oraz 
zwiększyć ilości odzyskiwanych su-
rowców wtórnych.

... czyli wszystko, 
co chciałbyś wiedzieć 
na temat śmieci w Twojej 
gminie, ale boisz się 
zapytać. 

? W jaki sposób nowi mieszkań-
cy mogą przystąpić do 

systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi?
Właściciele nieruchomości w ciągu 14 dni 
od dnia zamieszkania na nieruchomości 
pierwszego mieszkańca muszą złożyć 
do gminy DEKLARACJĘ o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, która będzie podstawą 
do ustalenia wysokości opłaty.

? Co zrobić w przypadku zmiany 
danych zawartych w deklara-

cji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (zmiana adresu, 
liczby zadeklarowanych osób)?
W tym przypadku należy złożyć ko-

rektę deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w ciągu 14 dni od dnia 
zaistniałej zmiany. 

? Jakie będą konsekwencje 
niezłożenia deklaracji 

o wysokości opłaty za odbiór 
odpadów?
W przypadku niezłożenia deklaracji Wójt 
określi w drodze decyzji wysokość opłaty 
na podstawie szacunków, w tym średniej 
ilości odpadów powstających na nieru-
chomościach o podobnym charakterze
.

? Czy w deklaracji o wysokości 
opłaty za odbiór odpadów 

należy wykazać dzieci?
Tak. W deklaracji należy podać liczbę 

wszystkich osób mieszkających na nie-
ruchomości, niezależnie od ich wieku.

? Czy w przypadku, gdy  
dzieci studiują i mieszkają 

poza domem, ale są u mnie 
zameldowane, należy za nie 
uiszczać opłatę za wywóz 
śmieci?
Właściciel nieruchomości ma obo-
wiązek uwzględnić w deklaracji tyl-
ko osoby faktycznie zamieszkujące. 
W przypadku gdy osoby zameldowane 
na nieruchomości mieszkają poza nią 
(np. praca za granicą, akademik, itp.), 
należy przedstawić dokument potwier-
dzający ten fakt. W przypadku każdej 
zmiany tego stanu należy pamiętać 
o korekcie deklaracji

NIE BŁĄDZI
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Kto pyta  
RZUCONA W LESIE BUTELKA PLASTIKOWA ROZŁOŻY SIĘ W ZIEMI PO 500 LATACH, GUMA     DO ŻUCIA PO 5 LATACH, A NIEDOPAŁKI PAPIEROSÓW PO 2 LATACH

POSEGREGOWAŁAM ODPADY,  
ALE CO MAM ZROBIĆ  

Z TYMI, KTÓRYCH NIE DA SIĘ  
POSEGREGOWAĆ?

WRZUĆ JE DO KOSZA NA ODPADY 
ZMIESZANE, GMINA ODBIERZE CI 
JE W RAMACH JEDNEJ OPŁATY

SPÓJRZ, TO WŁAŚNIE FIRMA 
REMONDIS BĘDZIE OD NAS 

ODBIERAĆ ŚMIECI

>

OD LIPCA CI, KTÓRZY  ZDECYDUJĄ SIĘ  NA SEGREGACJĘ ODPADÓW ZAPŁACĄ MNIEJ. W NASZEJ  GMINIE – O NIEMAL POŁOWĘ

Może to zrobić każdy, kto dokładniej niż 
dotychczas przyjrzy się zawartości wła-
snego kosza. Śmieci będziemy dzielić na: 
plastik/metal, szkło, papier/opakowania 
wielomateriałowe, odpady „zielone” oraz 
odpady zmieszane (szczegóły na str. 13).

CENA GRA ROLĘ
Największe emocje budzą ceny. Mu-
simy wiedzieć, że zgodnie z przepi-
sami, gmina na śmieciowej rewolucji 
nie może zarobić nawet złotówki. Nie 
może też do zmian dopłacić. Pieniądze 
z opłat muszą być dokładnie rozliczone, 
zgodnie z przeznaczeniem.
Zmienią się stawki, bo zmienia 
się cały system gospodarki odpa-
dami. Od lipca w ramach opłaty 
odbierane będą wszystkie śmie-
ci powstające na nieruchomości. 
I co ważne – będą one poddawane 
recyklingowi lub utylizacji w wyso-
kiej klasy instalacjach. To kosztuje.  
Z opłaty śmieciowej będą również 
utrzymywane punkty selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. 

PROBLEM Z GŁOWY 
Trudno w to uwierzyć, ale szacuje się, 
że co piąty Polak nie miał dotychczas 

ŚMIECIACH

podpisanej umowy z firmą wywożącą 
odpady. Nie trzeba być detektywem, 
by domyślić się gdzie trafiały. Nowy 
system sprawi, że wyrzucanie śmieci 
na dzikie wysypiska czy palenie ich w 
piecu po prostu nie będzie się opłacać.
A co zrobić ze starym telewizorem, zuży-
tymi oponami czy przeterminowanymi 
lekarstwami? Tę kwestię również regu-

lują nowe przepisy. Nakładają one na 
gminę obowiązek tworzenia Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych, czyli miejsc, gdzie możemy od-
dać tego rodzaju odpady. Powstaną one  
w każdej gminie – również w naszej. 
Odpady, które tam trafią, zostaną 
oczywiście poddane recyklingowi 
lub utylizacji.

04 05

RACHUNEK JEST PROSTY. 
CZTEROOSOBOWA RODZINA 

SEGREGUJĄCA ŚMIECI 
MIESIĘCZNIE MOŹE 
ZAOSZCZĘDZIĆ 36 ZŁOTYCH. ROCZNIE TO 432 ZŁOTE, KTÓRE POZOSTANĄ W NASZYM DOMOWYM BUDŹECIE

Za wywóz odpadów 
komunalnych w przypadku 
segregacji odpadów zapłacimy  
10 złotych za osobę  
miesięcznie – bez względu  
na ilość odpadów!  
Jeśli nie będziemy 
segregować, koszt ten 
wzrośnie do 19 złotych  
za osobę miesięcznie

Na nowych
Statystycznie każdy z nas produkuje około kilograma śmieci 
dziennie. Łatwo obliczyć, że czteroosobowa rodzina rocznie 
produkuje ich ponad tonę. W 2012 r. w gminie Gierałtowice 
zebrano 1644 tony odpadów, z czego 1359 ton to zmieszane 
odpady komunalne, a 285 ton to odpady segregowane.

W naszej gminie z roku na rok zwiększa-
ła się ilość odpadów zbieranych se-

lektywnie. Jednak pomimo tego, znaczna 
ilość odpadów trafiała na wysypiska. Tam 
rozkładać się będą przez kolejne kilkaset 
lat Czas to zmienić! I właśnie dlatego w ży-
cie wchodzą nowe przepisy. Co się zmieni? 
Jak już wiemy, od lipca za odbiór naszych 
odpadów odpowiedzialna będzie gmina. 
To ona – w drodze przetargu – wybrała 
firmę, która odbierać będzie od nas śmieci. 
W naszej gminie jest to Konsorcjum Firm 

– REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. – Lider Kon-
sorcjum i REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. 
z o.o. Firma odbierze wszystkie odpady 
komunalne. Powinnością mieszkańców 
będzie selektywne zbieranie odpadów.  
W ten sposób zdecydowanie mniej na-
szych śmieci trafi na wysypisko. Dzięki 
nowym przepisom oszczędzić możemy 
środowisko i własny portfel.

ODZYSKAJ I ZYSKAJ 
Nowe przepisy mają przede wszystkim 
zwrócić naszą uwagę na ekologię, zmo-
tywować nas do dbania o środowisko. 

POWTÓRNIE WYKORZYSTANA TONA MAKULATURY POZWALA OSZCZĘDZIĆ 17 DRZEW, 1400      LITRÓW ROPY, 26 TYS. LITRÓW WODY I 7 METRÓW SZEŚCIENNYCH MIEJSCA NA WYSYPISKU

Dlaczego ekologicznie znaczy patriotycznie? Jak oszczędzić środowisko i swój 
domowy budżet? Gdzie szukać informacji i gdzie znaleźć dobre rady? Między innymi 
o tym rozmawiamy z Martą Pyzik, kierownik referatu Ochrony Środowiska.

nieprzekonanych
Przekonamy

Pani Kierownik, to nie pierwszy 
raz, gdy do rąk mieszkańców 
trafia ekologiczne wydawnictwo. 
To jeden ze sposobów gminy na 
przekonanie nieprzekonanych?

„Zmieniasz siebie – zmieniasz świat”. 
Mieszkańcy Gierałtowic dobrze znają 
główne hasło naszej kampanii eduka-
cyjnej i co więcej – wcielają je w życie 
od dawna. Dlatego nie trzeba ich spe-
cjalnie przekonywać. To wydawnictwo 
ma za zadanie informować o zmianach, 
tłumaczyć je. To kolejny etap kampanii. 
Już w ubiegłym roku nasi mieszkańcy 
z „Wieści Gminnych” dowiedzieli się 
o nowych przepisach. Był specjalny 
dodatek do gazety, był też nietuzinkowy 
kalendarz. W marcu wydaliśmy ulotkę 
informacyjną. Teraz czas na podsu-
mowanie, usystematyzowanie wiedzy. 
Bohaterami kampanii są komiksowe 
postaci, które w prosty, lekki i jedno-
znaczny sposób ilustrują zmiany.

Co przede wszystkim, Pani zda-
niem, każdy mieszkaniec Gierał-
towic powinien wiedzieć? Jakie  
są najważniejsze założenia  
zachodzących właśnie zmian? 
Najważniejsze jest to, że od pierwszego 
lipca to właśnie gmina będzie odpowie-
dzialna za gospodarowanie odpadami 

na swoim terenie. To gmina będzie od 
nas wymagać, ale również my będzie-
my stawiać wymagania gminie. Warto  
o tym pamiętać. Najważniejszym obo-
wiązkiem każdego mieszkańca będzie 
segregowanie zawartości kosza. Nie jest 
to wcale trudne. O tym, jak to zrobić 
mieszkańcy mogą dowiedzieć się cho-
ciażby z tego wydawnictwa. Warto to 
robić nie tylko dla ochrony środowiska, 
ale również z przyczyn ekonomicznych. 
Zgodnie z przepisami, osoby, które 
nie będą segregowały śmieci poniosą 
dodatkowe koszty. I co najważniejsze, 
zmiany są konieczne, bo dzięki nim 
nasze dzieci, wnuki i prawnuki będą 
miały możliwość dorastania w czy-
stym środowisku. Dzięki wprowadzeniu  
w życie przepisów znowelizowanej usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach znikną na przykład dzikie 
wysypiska w lasach. Wyrzucanie tam 
śmieci, podobnie jak palenie ich, po 
prostu nie będzie się opłacać! 

Rzeczywiście, cel jest szczytny,  
jednak... Sporo mówi się o kosz-
tach, jakie będziemy ponosić.  
Jest wiele mitów. Czy rzeczywi-
ście zawsze będzie drożej?
Niekoniecznie. Choć trzeba pamię-
tać, że dbałość o środowisko kosztuje.  
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Marta pyzik 
kierownik referatu 
ochrony Środowiska, 
wraz z pracownikami:  
DoMiniką Faroń,  
Jolantą Mikiną  
i agnieszką Musioł

Zmiany są konieczne, 
bo dzięki nim nasze dzieci, wnuki 
i prawnuki będą miały możliwość 
dorastania w czystym 
środowisku

POwtórne wykOrzystanie stłuczki szklaneJ zMnieJsza POziOM eMisJi Dwutlenku    węGla Oraz innych truJących związków

>

04-05 
na nOwYCh śmieCiaCh. Zmiana przepisów dotyczą-
cych gospodarowania odpadami w naszej gminie

10-12 
PRZeKOnamY niePRZeKOnanYCh. Wywiad z Martą 
Pyzik, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

06-09 
KtO PYta, nie bŁąDZi... Najważniejsze pytania  
i odpowiedzi

13-15 
GRa KOlORÓw. Kilka rad dotyczących segregacji 
śmieci
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▷ butelki szklane
▷ słoiki
▷ szklane opakowania po   
    kosmetykach

▷  gazety, czasopisma, katalogi 
zeszyty 

▷ kartony 
▷ tekturę
▷ papier biurowy 
▷  torebki papierowe i papier 

pakowy
▷  opakowania wielomateriałowe 

typu tetra pak (kartony po 
napojach)

▷ szyb
▷ luster 
▷ kryształów, porcelany, ceramiki 
▷ naczyń żaroodpornych
▷ doniczek
▷ żarówek i świetlówek, lamp
▷ ekranów telewizyjnych
▷ szkła okularowego

▷  papieru lakierowanego i foliowanego  
(po maśle, margarynie)

▷  tapet 
▷  papieru termicznego i przebitkowego  

(używanego w faksach i paragonach)
▷  worków po materiałach budowlanych 
▷ kartonów po napojach
▷ kalek
▷ zatłuszczonego papieru
▷  pampersów, podpasek i innych  

artykułów higienicznychPAMIĘTAJ!
Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do worka.

WRZUCAMY WRZUCAMYNIE WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
SZKŁO PAPIER

PAMIĘTAJ!
Usuń nie-papierowe elementy, takie jak zszywki. 
Usuń twarde, lakierowane okładki z książek.

▷  odpady ulegające 
biodegradacji, takie jak: 
trawa, liście, miękkie gałązki 
z przycinki krzewów, 
części roślin pochodzące 
z pielęgnacji ogrodów

▷  odpadów kuchennych 
i spożywczych

▷ resztek jedzenia

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

Odpady,  które nie nadają się do segregacji zgodnie z powyższymi zasadami, gromadzi-
my w kuble na odpady zmieszane. Są to np. butelki i opakowania po olejach spożyw-
czych, butelki po produktach spożywczych z zawartością, opakowania po aerozolach 
(dezodorantach, odświeżaczach powietrza, piance do golenia), porcelana, ceramika, 
szklane doniczki, nakrętki ze słoików,  zwykłe żarówki, reflektory, lustra, szkło stołowe, 
okularowe i żaroodporne, kalki, papier faksowy, papierki po maśle, margarynie,odpady 
higieniczne, np. podpaski, waciki, pieluchy jednorazowe, tubki po paście do zębów,  
popiół, odpadki kuchenne. 

ODPADY ORGANICZNE „ZIELONE”

ODPADY ZMIESZANE

WYTWORZENIE SZEŚCIU NOWYCH PUSZEK ZE ZŁOMU ALUMINIOWEGO DAJE OSZCZĘDNOŚĆ    RÓWNĄ ENERGII UZYSKANEJ ZE SPALENIA JEDNEGO LITRA BENZYNY

W naszej gminie, przy ul. K. Miarki 89a 
(za nowym cmentarzem) powstanie 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych. W tym miejscu 
będziesz mógł oddać:
▷  meble i inne odpady wielkogaba-

rytowe
▷  zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny
▷  odpady budowlane i rozbiórkowe, 

wytworzone poza terenami budów, 
na nieruchomościach zamieszkałych, 
z remontów prowadzonych we wła-
snym zakresie, np. gruz, styropian, 
tapety, kafelki itp.

▷ zużyte opony
▷  odpady niebezpieczne (w tym che-

mikalia), np. puszki po farbach, lakie-
rach, resztki farb, lakierów, rozpusz-
czalników, opakowania po środkach 
chwastobójczych i owadobójczych

▷  żarówki i świetlówki energooszczęd-
ne, itp.

PUNKTY ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW

PUNKTY ZBIERANIA PRZETERMINOWANYCH LEKÓWPUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH Miejsce zbierania Godziny otwarcia

Apteka Św. Barbary, ul. Ks. Roboty 76,  
44-186 Gierałtowice

Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00 
Sobota: nieczynne

Ośrodek Zdrowia w Gierałtowicach,  
ul. Powstańców Śl. 1, 44-186 Gierałtowice W godzinach pracy Ośrodka

Apteka „Medico” Musioł, ul. Swobody 1, 
44-177 Paniówki

Poniedziałek – Piątek: 8:30 – 17:00 
Sobota: 9:00 – 12:00

Apteka Św. Anny, ul. Polna 29b,  
44-178 Przyszowice

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 18:00  
Sobota: 9:00 – 12.00

Apteka „Nasza”, ul. Parkowa 2b,  
44-178 Przyszowice

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 18:00  
Sobota: 8:00 – 13.00

Ośrodek Zdrowia w Chudowie,  
ul. Szkolna 54, 44-177 Chudów W godzinach pracy Ośrodka

Instytucje publiczne Placówki oświatowe Placówki handlowe
Urząd Gminy Gierałtowice,  
ul. Ks. Roboty 48,  
44-186 Gierałtowice

Zespół Szkolno – Przedszkol-
ny w Gierałtowicach,  
ul. Powstańców Śl. 41,  
44-186 Gierałtowice

PPHU „CHELMAR” Maria 
Wiaterek, Robert Wiaterek, 
ul. Ks. Roboty 58, 44-186 
Gierałtowice

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Powstańców Śl. 1,  
44-186 Gierałtowice

Zespół Szkolno – Przedszkol-
ny w Przyszowicach,  
ul. Szkolna 4,  
44-178 Przyszowice

Sklep Przemysłowy Foks 
Michał, ul. Zwycięstwa 102, 
44-177 Paniówki

Pałac w Przyszowicach,  
ul. Parkowa 11,  
44-178 Przyszowice

Zespół Szkolno – Przedszkol-
ny w Paniówkach, ul. Zwycię-
stwa 44, 44-177 Paniówki

FOKSI Foks Michał,  
ul. Zabrska 35,  
44-177 Paniówki

Szkoła Podstawowa  
w Chudowie, ul. Szkolna 52, 
44-177 Chudów



od lipca ci, którzy  zdecydują się  na seGreGację odpadów zapłacą mniej. w naszej  gminie – o niemal połowę

Może to zrobić każdy, kto dokładniej niż 
dotychczas przyjrzy się zawartości wła-
snego kosza. Śmieci będziemy dzielić na: 
plastik/metal, szkło, papier/opakowania 
wielomateriałowe, odpady „zielone” oraz 
odpady zmieszane (szczegóły na str. 13).

Cena gra rolę
Największe emocje budzą ceny. Mu-
simy wiedzieć, że zgodnie z przepi-
sami, gmina na śmieciowej rewolucji 
nie może zarobić nawet złotówki. Nie 
może też do zmian dopłacić. Pieniądze 
z opłat muszą być dokładnie rozliczone, 
zgodnie z przeznaczeniem.
Zmienią się stawki, bo zmienia 
się cały system gospodarki odpa-
dami. Od lipca w ramach opłaty 
odbierane będą wszystkie śmie-
ci powstające na nieruchomości. 
I co ważne – będą one poddawane 
recyklingowi lub utylizacji w wyso-
kiej klasy instalacjach. To kosztuje.  
Z opłaty śmieciowej będą również 
utrzymywane punkty selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. 

Problem z głowy 
Trudno w to uwierzyć, ale szacuje się, 
że co piąty Polak nie miał dotychczas 

śmieCiaCh

podpisanej umowy z firmą wywożącą 
odpady. Nie trzeba być detektywem, 
by domyślić się gdzie trafiały. Nowy 
system sprawi, że wyrzucanie śmieci 
na dzikie wysypiska czy palenie ich w 
piecu po prostu nie będzie się opłacać.
A co zrobić ze starym telewizorem, zuży-
tymi oponami czy przeterminowanymi 
lekarstwami? Tę kwestię również regu-

lują nowe przepisy. Nakładają one na 
gminę obowiązek tworzenia Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych, czyli miejsc, gdzie możemy od-
dać tego rodzaju odpady. Powstaną one  
w każdej gminie – również w naszej. 
Odpady, które tam trafią, zostaną 
oczywiście poddane recyklingowi 
lub utylizacji.
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rachunek jest prosty. 
czteroosobowa rodzina 

seGreGująca śmieci 
miesięcznie moźe 
zaoszczędzić 36 złotych. Rocznie to 432 złote, które pozostaną w naszym domowym budźecie

Za wywóz odpadów 
komunalnych w przypadku 
segregacji odpadów zapłacimy  
10 złotych za osobę  
miesięcznie – bez względu  
na ilość odpadów!  
Jeśli nie będziemy 
segregować, koszt ten 
wzrośnie do 19 złotych  
za osobę miesięcznie

Na nowych
Statystycznie każdy z nas produkuje około kilograma śmieci 
dziennie. Łatwo obliczyć, że czteroosobowa rodzina rocznie 
produkuje ich ponad tonę. W 2012 r. w gminie Gierałtowice 
zebrano 1644 tony odpadów, z czego 1359 ton to zmieszane 
odpady komunalne, a 285 ton to odpady segregowane.

w naszej gminie z roku na rok zwiększa-
ła się ilość odpadów zbieranych se-

lektywnie. Jednak pomimo tego, znaczna 
ilość odpadów trafiała na wysypiska. Tam 
rozkładać się będą przez kolejne kilkaset 
lat. Czas to zmienić! I właśnie dlatego w ży-
cie wchodzą nowe przepisy. Co się zmieni? 
Jak już wiemy, od lipca za odbiór naszych 
odpadów odpowiedzialna będzie gmina. 
To ona – w drodze przetargu – wybrała 
firmę, która odbierać będzie od nas śmieci. 
W naszej gminie jest to Konsorcjum Firm 

– REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. – Lider Kon-
sorcjum i REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. 
z o.o. Firma odbierze wszystkie odpady 
komunalne. Powinnością mieszkańców 
będzie selektywne zbieranie odpadów.  
W ten sposób zdecydowanie mniej na-
szych śmieci trafi na wysypisko. Dzięki 
nowym przepisom oszczędzić możemy 
środowisko i własny portfel.

odzyskaj i zyskaj 
Nowe przepisy mają przede wszystkim 
zwrócić naszą uwagę na ekologię, zmo-
tywować nas do dbania o środowisko. 

PoWTóRnIE WyKoRzySTAnA TonA MAKULATURy PozWALA oSzczędzIć 17 dRzEW, 1400      LITRóW RoPy, 26 TyS. LITRóW Wody I 7 METRóW SzEścIEnnych MIEjScA nA WySyPISKU



? dlaczego zmieniają się zasady 
gospodarowania odpadami?

Wprowadzane zmiany w systemie go-
spodarowania odpadami komunal-
nymi są dostosowane do aktualnych 
przepisów prawa i zobowiązują do ob-
jęcia zorganizowanym systemem zbie-
rania odpadów wszystkich mieszkań-

ców. Ich wprowadzenie ma ograniczyć 
składowanie odpadów na wysypiskach 
i zmniejszyć zjawisko pozbywania się 
odpadów komunalnych w sposób 
nielegalny, np. przez podrzucanie ich 
do lasu czy palenie w piecach, oraz 
zwiększyć ilości odzyskiwanych su-
rowców wtórnych.

... czyli wszystko, 
co chciałbyś wiedzieć 
na temat śmieci w Twojej 
gminie, ale boisz się 
zapytać. 

? w jaki sposób nowi mieszkań-
cy mogą przystąpić do 

systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi?
Właściciele nieruchomości w ciągu 14 dni 
od dnia zamieszkania na nieruchomości 
pierwszego mieszkańca muszą złożyć 
do gminy DEKLARACJĘ o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, która będzie podstawą 
do ustalenia wysokości opłaty.

? Co zrobić w przypadku zmiany 
danych zawartych w deklara-

cji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (zmiana adresu, 
liczby zadeklarowanych osób)?
W tym przypadku należy złożyć ko-

rektę deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w ciągu 14 dni od dnia 
zaistniałej zmiany. 

? jakie będą konsekwencje 
niezłożenia deklaracji 

o wysokości opłaty za odbiór 
odpadów?
W przypadku niezłożenia deklaracji Wójt 
określi w drodze decyzji wysokość opłaty 
na podstawie szacunków, w tym średniej 
ilości odpadów powstających na nieru-
chomościach o podobnym charakterze.
.

? Czy w deklaracji o wysokości 
opłaty za odbiór odpadów 

należy wykazać dzieci?
Tak. W deklaracji należy podać liczbę 

wszystkich osób mieszkających na nie-
ruchomości, niezależnie od ich wieku.

? Czy w przypadku, gdy  
dzieci studiują i mieszkają 

poza domem, ale są u mnie 
zameldowane, należy za nie 
uiszczać opłatę za wywóz 
śmieci?
Właściciel nieruchomości ma obo-
wiązek uwzględnić w deklaracji tyl-
ko osoby faktycznie zamieszkujące. 
W przypadku gdy osoby zameldowane 
na nieruchomości mieszkają poza nią 
(np. praca za granicą, akademik, itp.), 
należy przedstawić dokument potwier-
dzający ten fakt. W przypadku każdej 
zmiany tego stanu należy pamiętać 
o korekcie deklaracji.

nie bŁąDZi
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Kto pyta  
RzUconA W LESIE BUTELKA PLASTIKoWA RozŁoży SIę W zIEMI Po 500 LATAch, GUMA     do żUcIA Po 5 LATAch, A nIEdoPAŁKI PAPIERoSóW Po 2 LATAch

posegRegowałam 
odpady, ale co mam  

zRobić z tymi, któRych  
nie da się  

posegRegować?

wRzuć je do kosza na odpady 
zmieszane, gmina odbieRze ci 
je w Ramach jednej opłaty

spójRz, to właśnie fiRma 
Remondis będzie od nas 

odbieRać śmieci

>
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? jak należy postąpić w przypad-
ku, gdy na nieruchomości za-

mieszkałej prowadzona jest dzia-
łalność gospodarcza?
W takim przypadku dla zamieszka-
łej części nieruchomości właściciel 
składa deklarację o wysokości opła-
ty za odbiór odpadów komunalnych. 
Natomiast na odbiór odpadów komu-
nalnych powstałych w wyniku prowa-
dzonej działalności gospodarczej na-
leży podpisać umowę z firmą wpisaną 
do rejestru działalności regulowanej, 
prowadzonego przez Wójta Gminy 
Gierałtowice.

? kto po 1 lipca 2013 r. będzie 
odbierał moje śmieci?

Odbierze je firma, z którą gmina za-
wrze umowę na odbieranie odpadów 
komunalnych. Gmina ma obowiązek 
wybrania firmy odbierającej odpady 
komunalne od właścicieli nierucho-
mości w drodze przetargu.

? w jaki sposób będą pobierane 
opłaty od 1 lipca 2013 r.?

Opłatę za gospodarowanie odpadami 
należy wnosić do końca każdego kwar-
tału, z wyjątkiem IV kwartału, gdzie ter-
min płatności mija 15 grudnia. Opłaty 
należy dokonywać na konto Urzędu 
przelewem pocztowym, bankowym, 
w kasie Urzędu lub w biurach sołtysów 
bez wezwania – nie będą wystawiane 
książeczki opłat ani nakazy płatnicze.

? kto zapewnia pojemniki na od-
pady? Czy za worki muszę do-

datkowo płacić?
Właściciel nieruchomości jest zobo-
wiązany do jej wyposażenia w kubły 
na zmieszane odpady komunalne. 
Z kolei worki przeznaczone do selek-
tywnego zbierania odpadów, takich 
jak: plastik/metal, szkło, papier/opako-

wania wielomateriałowe, odpady „zie-
lone” będą dostarczane właścicielowi 
nieruchomości w ramach uiszczonej 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w momencie odbioru 
danego rodzaju odpadów. Worki będą 
również dostępne w Urzędzie Gminy 
Gierałtowice, w punkcie selektywne-
go zbierania odpadów komunalnych, 
w biurach sołtysów oraz w innych 
wyznaczonych miejscach na terenie 
gminy Gierałtowice.

? jak duże mają być pojemniki 
na zmieszane odpady komunalne?

Zgodnie z regulaminem utrzymania czy-
stości i porządku w gminie Gierałtowice 
każda nieruchomość zamieszkała musi 
być wyposażona w minimum jeden po-
jemnik na zmieszane odpady komunal-
ne na każde cztery osoby zamieszkałe 
na nieruchomości. Pojemność pojem-
nika ustalono od 110 do 1100 l.

? jak często będą opróżniane po-
jemniki zawierające zmieszane 

odpady komunalne i co w sytuacji, 
jeśli pojemnik zostanie zapełniony 
wcześniej? jak często będą odbie-
rane odpady selektywnie zbierane?
Pojemniki na zmieszane odpady ko-
munalne będą opróżniane co do za-
sady z częstotliwością co 4 tygodnie, 
zgodnie z harmonogramem ustalanym 
przez gminę. Wyjątek stanowią bu-
dynki wielorodzinne, znajdujące się 
w Paniówkach przy ulicach: Klonowej 
nr 1, 3, 5, 7 i Brzozowej oraz w Chudo-
wie przy ulicy Osiedle 1A, 1B, 2A i 2B, 
gdzie zmieszane odpady komunalne 
będą odbierane co 2 tygodnie, zgodnie 
z harmonogramem ustalonym przez 
gminę. Jeżeli odpady nie mieszczą się 
w jednym pojemniku, należy doposa-
żyć nieruchomość w drugi pojemnik. 
Zakupu dodatkowego pojemnika 

dokonuje właściciel nieruchomości 
we własnym zakresie. Liczba pojem-
ników nie ma wpływu na wysokość 
opłaty. Zarówno zmieszane odpady 
komunalne jak i odpady zbierane se-
lektywnie będą odbierane zgodnie 
z harmonogramem obowiązującym 
do końca roku, który został ustalony 
w styczniu br. Harmonogram dostęp-

ny jest na stronie internetowej gminy 
Gierałtowice: www.gieraltowice.pl

? kto i w jaki sposób będzie kon-
trolował sposób segregowania 

odpadów? kiedy może być naliczo-
na wyższa stawka?
Nadzór nad prawidłową segregacją 
odpadów będzie sprawować firma od-

bierająca odpady komunalne od miesz-
kańców. W przypadku gdy segregacja 
prowadzona przez mieszkańców nieru-
chomości będzie nieprawidłowa, firma 
zgłosi ten fakt Wójtowi, który po przepro-
wadzeniu postępowania wyjaśniającego 
może nałożyć na właściciela nierucho-
mości wyższą opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

? kto będzie sprawować nadzór 
nad prawidłowym postępowa-

niem z odebranymi od nas śmiecia-
mi przez zbierającą je firmę?
Nadzór nad prawidłowym zagospoda-
rowaniem przez odbierającego odpa-
dów będzie sprawować gmina.

? jeżeli zadeklarowałem selek-
tywną zbiórkę, to czy wszystkie 

śmieci muszą być posegregowane 
do kolorowych worków?
W workach na segregowane odpady 
komunalne umieszczamy te odpady, 
które można wysegregować. Natomiast 
pozostałe odpady, których nie można 
wysegregować (np. popiół) umiesz-
czamy w kuble na zmieszane odpady. 
Zasady segregacji znajdują się na str. 13.

? Co zrobić z gruzem powstałym 
w przypadku remontu budynku?

Odpady budowlane i remontowe, 
powstające w wyniku drobnych re-
montów budynku można dostarczyć 
we własnym zakresie do punktu selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych 
w ramach uiszczonej opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych. Natomiast
w przypadku większych remontów, 
wykonywanych we własnym zakre-
sie będzie można zamówić pojemnik 
(worek lub kontener) na gruz w ra-
mach świadczenia dodatkowych usług 
przez gminę. Cenę tej usługi określa 
uchwała Rady Gminy. Usługa ta nie 
dotyczy remontów wykonywanych 
przez firmy „w ramach umowy” oraz 
remontów wykonywanych w ramach 

„szkód górniczych".

? do kogo mogę się zwrócić 
w przypadku pytań?

Do Państwa dyspozycji są pracownicy 
Referatu Ochrony Środowiska:
tel.: 32 30-11-391 lub 32 30-11-392

TWoRzyWA SzTUcznE RozKŁAdAją SIę nAWET KILKA TySIęcy LAT! odPAdy ALUMInIoWE  nAdAją SIę W cAŁoścI do REcyKLInGU. PRocES TEn MożnA PoWTARzAć WIELoKRoTnIE



dlaczego ekologicznie znaczy patriotycznie? jak oszczędzić środowisko i swój 
domowy budżet? Gdzie szukać informacji i gdzie znaleźć dobre rady? Między innymi 
o tym rozmawiamy z MARTą PyzIK, Kierownik Referatu ochrony środowiska.

niePRZeKOnan YCh
Przekonamy

Pani kierownik, to nie pierwszy 
raz, gdy do rąk mieszkańców 
trafia ekologiczne wydawnictwo. 
To jeden ze sposobów gminy na 
przekonanie nieprzekonanych?

„Zmieniasz siebie – zmieniasz świat”. 
Mieszkańcy Gierałtowic dobrze znają 
główne hasło naszej kampanii eduka-
cyjnej i co więcej – wcielają je w życie 
od dawna. Dlatego nie trzeba ich spe-
cjalnie przekonywać. To wydawnictwo 
ma za zadanie informować o zmianach, 
tłumaczyć je. To kolejny etap kampanii. 
Już w ubiegłym roku nasi mieszkańcy 
z „Wieści Gminnych” dowiedzieli się 
o nowych przepisach. Był specjalny 
dodatek do gazety, był też nietuzinkowy 
kalendarz. W marcu wydaliśmy ulotkę 
informacyjną. Teraz czas na podsu-
mowanie, usystematyzowanie wiedzy. 
Bohaterami kampanii są komiksowe 
postaci, które w prosty, lekki i jedno-
znaczny sposób ilustrują zmiany.

Co przede wszystkim, Pani zda-
niem, każdy mieszkaniec gierał-
towic powinien wiedzieć? jakie  
są najważniejsze założenia  
zachodzących właśnie zmian? 
Najważniejsze jest to, że od pierwszego 
lipca to właśnie gmina będzie odpowie-
dzialna za gospodarowanie odpadami 

na swoim terenie. To gmina będzie od 
nas wymagać, ale również my będzie-
my stawiać wymagania gminie. Warto  
o tym pamiętać. Najważniejszym obo-
wiązkiem każdego mieszkańca będzie 
segregowanie zawartości kosza. Nie jest 
to wcale trudne. O tym, jak to zrobić 
mieszkańcy mogą dowiedzieć się cho-
ciażby z tego wydawnictwa. Warto to 
robić nie tylko dla ochrony środowiska, 
ale również z przyczyn ekonomicznych. 
Zgodnie z przepisami, osoby, które 
nie będą segregowały śmieci poniosą 
dodatkowe koszty. I co najważniejsze, 
zmiany są konieczne, bo dzięki nim 
nasze dzieci, wnuki i prawnuki będą 
miały możliwość dorastania w czy-
stym środowisku. Dzięki wprowadzeniu  
w życie przepisów znowelizowanej usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach znikną na przykład dzikie 
wysypiska w lasach. Wyrzucanie tam 
śmieci, podobnie jak palenie ich, po 
prostu nie będzie się opłacać! 

rzeczywiście, cel jest szczytny,  
jednak... sporo mówi się o kosz-
tach, jakie będziemy ponosić.  
jest wiele mitów. Czy rzeczywi-
ście zawsze będzie drożej?
Niekoniecznie. Choć trzeba pamię-
tać, że dbałość o środowisko kosztuje.  
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maRta PYZiK 
Kierownik Referatu 
Ochrony środowiska, 
wraz z pracownikami:  
DOminiKą FaROń,  
JOlantą miKiną  
i aGniesZKą musiOŁ

Zmiany są konieczne, 
bo dzięki nim nasze dzieci, wnuki 
i prawnuki będą miały możliwość 
dorastania w czystym 
środowisku

PoWTóRnE WyKoRzySTAnIE STŁUczKI SzKLAnEj zMnIEjSzA PozIoM EMISjI dWUTLEnKU    WęGLA oRAz Innych TRUjących zWIązKóW
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Gra Kilka rad dotyczących segregacji  
odpadów, czyli jak to wygląda  
w praktyce i jak grać, żeby wygrać? 

Nowa ustawa zakłada, że gmina – w ra-
mach opłaty – zabierze od nas wszystkie 
odpady komunalne. Do tej pory dodat-
kowo płaciliśmy za worki do selektyw-
nej zbiórki odpadów, a także za wywóz 

„nadplanowych” śmieci. Teraz będą one 
zabierane od nas kompleksowo. Nie 
trzeba będzie opłacać dodatkowych 
koszy czy worków. Efekt jest taki, że 
niektórzy mieszkańcy za wywóz swoich 
odpadów zapłacą mniej. Dla sporej 
liczby cena znacząco się nie zmieni. 

Przygotowując się do zmian, 
wzięli Państwo również pod 
uwagę specyfikę naszej gminy. 
dominują posesje prywatne, 
których właściciele często mają 
ogrody. wiemy, że są dla nich 
pewne udogodnienia. 
Rzeczywiście, gmina wyszła tu naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców. Odbierze 
od nich każdą ilość odpadów zielonych 
miękkich (trawy, ścięte końcówki żywo-
płotu, itp.). Należy je zbierać w brązo-
wych workach, które będą dostarczane 
w ramach miesięcznej opłaty, czyli bez 
dodatkowych kosztów. Odpady te będą 
zbierane dwa razy w miesiącu, w każdą 
drugą i czwartą sobotę. Pamiętać należy 
o tym, by dzień wcześniej, do godziny 
trzynastej, zgłosić gminie zamiar wysta-
wienia worków. Oczywiście, powstające 
w gospodarstwach domowych odpady 
ulegające biodegradacji nadal mogą 
być wykorzystywane przez mieszkań-
ców we własnym zakresie, np. poprzez 
kompostowanie w przydomowych kom-
postownikach.

skąd dowiemy się, kiedy będą 
od nas odbierane odpady i jak 
często pod posesję będzie  
podjeżdżać śmieciarka?

Szczegółowe informacje znajdą Pań-
stwo na kolejnych stronach tego 
wydawnictwa lub na naszej stronie 
internetowej. Warto zapamiętać, że 
odpady zmieszane (gromadzone 
w kubłach) odbierane będą co cztery 
tygodnie. Śmieci selektywnie zbierane, 
czyli segregowane, będą odbierane 
raz w miesiącu. Raz w roku sprzed 
posesji będziemy zabierać odpady 
wielkogabarytowe (meble, dywany, 
materace) oraz zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny. Nie chcieliśmy 
w tej kwestii zmieniać sprawdzonych 
praktyk i przyzwyczajeń. Dodatkowo, 
przez cały rok, w ramach opłaty, tzw. 
odpady problemowe będzie można 
oddać w gminnym punkcie selektyw-
nego zbierania odpadów komunalnych. 

Czy gmina jest gotowa  
na zmiany? mówi się o tym,  
że ustawa nie jest łatwa  
w realizacji. gierałtowice są 
przygotowane? 
Tak. Prace trwają od dawna. Wyłoniliśmy 
w drodze przetargu firmę, która na tere-
nie gminy będzie odbierać śmieci. Podję-
liśmy odpowiednie uchwały, rozmawia-
my z mieszkańcami. Naszym wspólnym 
celem jest podniesienie poziomu recy-
klingu odpadów oraz poprawa stanu 
środowiska. Oznacza to, że procent śmie-
ci trafiających na składowisko ma się 
zmniejszyć. Całkowicie chcielibyśmy 
wyeliminować tzw. dzikie wysypiska. 
Wierzę, że to się uda. Zresztą, mieszkańcy 
Gierałtowic nieraz udowodnili, że sprawy 
ekologii są im bardzo bliskie. Motywację 
mamy dużą. Teraz musimy tylko nauczyć 
się konsekwentnie stosować nowe za-
sady. Jeśli są wątpliwości, pracownicy 
gminy z pewnością udzielą wszelkich 
informacji.
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Mieszkańcy 
Gierałtowic 
nieraz 
udowodnili, 
że sprawy 
ekologii  
są im 
bardzo 
bliskie

KOlORÓw
już wiemy, że od lipca nasze śmieci zamienią się 

w surowce wtórne. By tak się stało, najpierw mu-
szą zostać posegregowane. Jeżeli zrobimy to sami, 
za wywóz odpadów zapłacimy mniej. Jeśli się na to nie 
zdecydujemy, czeka nas wyższa opłata, czyli 19 zł 
od osoby miesięcznie. W pojemnik na odpady zmie-
szane, czyli takie, których nie można wysegregować, 
musimy zaopatrzyć się sami. Worki do segregacji da 
nam gmina. Warto zapamiętać znaczenie kolorów.

▷ butelki plastikowe typu PET 
▷ plastikowe zakrętki  
▷  puste butelki plastikowe 

po kosmetykach i środkach 
czystości 

▷  kubki po produktach 
spożywczych (jogurtach, 
margarynach)

▷  folie i torebki z tworzyw 
sztucznych

▷ reklamówki 
▷  opakowania po artykułach 

sypkich (makaronie, 
mrożonkach)

▷  stalowe i aluminiowe puszki, 
pudełka, folie  

plastik, 
puszki ▷ opakowań po lekarstwach 

▷ puszek i pojemników   
    po farbach
▷  opakowań po olejach 

spożywczych 
i samochodowych oraz 
smarach

▷  opakowań po środkach 
chwastobójczych 
i owadobójczych

▷ opakowań po aerozolach,     
    lekach
▷ styropianu
▷ gumy
▷ baterii
▷ sprzętu AGD/RTV

PamięTaj!
zgniataj plastik przed wyrzuceniem. 

wrzuCamy nie wrzuCamy

ŻółTy plastik/metal

zielony szkło

niebieski papier/op. wielomateriałowe

brązowy odpady organiczne  „zielone"

SzKLAnA BUTELKA PonoWnIE WPRoWAdzonA do oBIEGU PozWALA  nAM zAoSzczędzIć     EnERGIę PoTRzEBną do śWIEcEnIA 100-WAToWEj żARóWKI PRzEz 4 GodzIny

>
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▷ butelki szklane
▷ słoiki
▷ szklane opakowania po   
    kosmetykach

▷  gazety, czasopisma, katalogi, 
zeszyty 

▷ kartony 
▷ tekturę
▷ papier biurowy 
▷  torebki papierowe i papier 

pakowy
▷  opakowania wielomateriałowe 

typu tetra pak (kartony po 
napojach)

▷ szyb
▷ luster 
▷ kryształów, porcelany, ceramiki 
▷ naczyń żaroodpornych
▷ doniczek
▷ żarówek i świetlówek, lamp
▷ ekranów telewizyjnych
▷ szkła okularowego

▷  papieru lakierowanego i foliowanego  
(po maśle, margarynie)

▷  tapet 
▷  papieru termicznego i przebitkowego  

(używanego w faksach i paragonach)
▷  worków po materiałach budowlanych 
▷ kalek
▷ zatłuszczonego papieru
▷  pampersów, podpasek i innych  

artykułów higienicznychPamięTaj!
nie tłucz szkła przed wrzuceniem do worka.

wrzuCamy wrzuCamynie wrzuCamy nie wrzuCamy
szkło papier

PamięTaj!
usuń nie-papierowe elementy, takie jak zszywki. 
usuń twarde, lakierowane okładki z książek.

▷  odpady ulegające 
biodegradacji, takie jak: 
trawa, liście, miękkie gałązki 
z przycinki krzewów, 
części roślin pochodzące 
z pielęgnacji ogrodów

▷  odpadów kuchennych 
i spożywczych

▷ resztek jedzenia

wrzuCamy nie wrzuCamy

Odpady,  które nie nadają się do segregacji zgodnie z powyższymi zasadami, gromadzi-
my w kuble na odpady zmieszane. Są to np. butelki i opakowania po olejach spożyw-
czych, butelki po produktach spożywczych z zawartością, opakowania po aerozolach 
(dezodorantach, odświeżaczach powietrza, piance do golenia), porcelana, ceramika, 
szklane doniczki, nakrętki ze słoików,  zwykłe żarówki, reflektory, lustra, szkło stołowe, 
okularowe i żaroodporne, kalki, papier faksowy, papierki po maśle, margarynie,odpady 
higieniczne, np. podpaski, waciki, pieluchy jednorazowe, tubki po paście do zębów,  
popiół, odpadki kuchenne. 

odpady oRganiczne „zielone”

odpady zmieszane

WyTWoRzEnIE SzEścIU noWych PUSzEK zE zŁoMU ALUMInIoWEGo dAjE oSzczędność    RóWną EnERGII UzySKAnEj zE SPALEnIA jEdnEGo LITRA BEnzyny

W naszej gminie, przy ul. k. miarki 89a 
(za nowym cmentarzem) powstanie 
Punkt selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych. W tym miejscu 
będziesz mógł oddać:
▷  meble i inne odpady wielkogaba-

rytowe
▷  zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny
▷  odpady budowlane i rozbiórkowe, 

wytworzone poza terenami budów, 
na nieruchomościach zamieszkałych, 
z remontów prowadzonych we wła-
snym zakresie, np. gruz, styropian, 
tapety, kafelki itp.

▷ zużyte opony
▷  odpady niebezpieczne (w tym che-

mikalia), np. puszki po farbach, lakie-
rach, resztki farb, lakierów, rozpusz-
czalników, opakowania po środkach 
chwastobójczych i owadobójczych

▷  żarówki i świetlówki energooszczęd-
ne, itp.

PunkTy zbierania zuŻyTyCh baTerii i akumulaTorów

PunkTy zbierania PrzeTerminowanyCh lekówPunkT selekTywnej zbiórki 
odPadów komunalnyCh miejsce zbierania godziny otwarcia

Apteka Św. Barbary, ul. Ks. Roboty 76,  
44-186 Gierałtowice

Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 17:00 
Sobota: nieczynne

Ośrodek Zdrowia w Gierałtowicach,  
ul. Powstańców Śl. 1, 44-186 Gierałtowice W godzinach pracy Ośrodka

Apteka „Medico” Musioł, ul. Swobody 1,  
44-177 Paniówki

Poniedziałek – Piątek: 8:30 – 17:00 
Sobota: 9:00 – 12:00

Apteka Św. Anny, ul. Polna 29b,  
44-178 Przyszowice

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 18:00  
Sobota: 9:00 – 12:00

Apteka „Nasza”, ul. Parkowa 2b,  
44-178 Przyszowice

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 18:00  
Sobota: 8:00 – 13:00

Ośrodek Zdrowia w Chudowie,  
ul. Szkolna 54, 44-177 Chudów W godzinach pracy Ośrodka

instytucje publiczne Placówki oświatowe Placówki handlowe
Urząd Gminy Gierałtowice,  
ul. Ks. Roboty 48,  
44-186 Gierałtowice

Zespół Szkolno – Przedszkol-
ny w Gierałtowicach,  
ul. Powstańców Śl. 41,  
44-186 Gierałtowice

PPHU „CHELMAR” Maria 
Wiaterek, Robert Wiaterek, 
ul. Ks. Roboty 58,  
44-186 Gierałtowice

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Powstańców Śl. 1,  
44-186 Gierałtowice

Zespół Szkolno – Przedszkol-
ny w Przyszowicach,  
ul. Szkolna 4,  
44-178 Przyszowice

Sklep Przemysłowy Foks 
Michał, ul. Zwycięstwa 102, 
44-177 Paniówki

Pałac w Przyszowicach,  
ul. Parkowa 11,  
44-178 Przyszowice

Zespół Szkolno – Przedszkol-
ny w Paniówkach, ul. Zwycię-
stwa 44, 44-177 Paniówki

FOKSI Foks Michał,  
ul. Zabrska 35,  
44-177 Paniówki

Szkoła Podstawowa  
w Chudowie, ul. Szkolna 52, 
44-177 Chudów



inFORmaCJe O OPŁataCh
▷  Od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości zobowiązani 

są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

▷  wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy, w biurach 
sołtysów lub bezpośrednio na rachunek bankowy:  
19 8454 0001 2073 1000 1401 0067 z dopiskiem „Imię i nazwisko 
osoby składającej deklarację, adres nieruchomości, opłata 
za kwartał ...”.

▷   terminy płatności: 
31 marca (I kwartał) 
30 czerwca (II kwartał) 
30 września (III kwartał) 
15 grudnia (IV kwartał)

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach


