
 

 
 

W naszej gminie opłata będzie uiszczana co miesiąc a jej wysokość uzależniona będzie w 
przypadku nieruchomości zamieszkanych od liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość.  
 

W przypadku budynków wielorodzinnych opłatę będzie uiszczać wspólnota, w imieniu której 
wszystkie czynności będzie wykonywał zarząd lub zarządca wspólnoty. W zasobach spółdzielni 
mieszkaniowych będzie to zarząd spółdzielni a w przypadku budynków jednorodzinnych właściciel 
nieruchomości.  
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmie w naszej 
gminie również nieruchomości niezamieszkane (np. zakłady pracy, szkoły, 
placówki handlowe), których właściciele będą wnosić opłatę w zależności od 
wielkości zamówionego pojemnika na odpady komunalne oraz ustalonej w 
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Siemianowice Śląskie krotności wywozu odpadów.  
Właściciele nieruchomości będą wnosić opłatę na rzecz gminy na podstawie złożonej deklaracji.  
Wzory deklaracji są udostępnione na stronie internetowej oraz w budynkach Urzędu Miasta. 
UWAGA Jeżeli liczba osób zameldowanych nie pokrywa się z ilością osób zamieszkujących daną 
nieruchomość do deklaracji mieszkaniec powinien załączyć (lub przekazać zarządcy bądź 
właścicielowi nieruchomości) dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub 
innym lokalu niż miejsce zameldowania na terenie miasta Siemianowice Śląskie. 

 

 
 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w terminie do 25 - go każdego dnia miesiąca, 
którego dotyczy. Pierwszą opłatę należy wnieść do dnia 25  lipca 2013 r. przelewem na konto lub w kasie Urzędu.  

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lipca 2013r. wynosi: 11,30 zł m-c/ osobę zamieszkującą. 

 

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę: 
http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/index.jps?bipkod=/042 

(BIP UM Siemianowice Śląskie – gospodarka odpadami komunalnymi) 

Informacji na temat gospodarki odpadami udziela: 
Referat Gospodarki Odpadami 
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta 
ul. Michałkowicka 105 
pokój nr 17, tel.: 32 760-54-92, 760-54-93, 760-54-94, e-mail: ir-go@um.siemianowice.pl 

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 lipca 
2013 roku wchodzi na terenie Miasta Siemianowice Śląskie nowy system gospodarowania odpadami.   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Daj przykład innym,  
nie postępuj tak ! 
 

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje między innymi obowiązek 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujących frakcji:  
papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające 
biodegradacji z terenów zieleni, powstające w gospodarstwach domowych: przeterminowane 
lekarstwa, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe.  

 

 
 
 
 

Wraz ze zmianą ustawy zmienia się forma opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Dotychczasowe 
umowy podpisywane przez właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców z przedsiębiorstwami 
odbierającymi odpady komunalne zostaną zastąpione przez opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, która wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy.  
Odpady komunalne po 1 lipca 2013 roku odbierane będą z nieruchomości znajdujących się na terenie 
Siemianowic Śląskich przez przedsiębiorstwo, które zostanie wybrane przez gminę w ramach 
postępowania przetargowego.  
Do tego czasu wszyscy właściciele nieruchomości będą musieli rozwiązać 
zawarte umowy z dotychczasową firmą wywozową. 



 

TWORZYWA SZTUCZNE / METAL  
(pojemnik lub worek - kolor żółty) 

 SZKŁO  
(pojemnik lub worek - kolor zielony lub biały) 

Tutaj wrzucaj: Tutaj nie wrzucaj:  Tutaj wrzucaj: Tutaj nie wrzucaj: 
- szklane kolorowe i przeźroczyste butelki 
- słoiki bez pokrywek 
- szklane kolorowe i przeźroczyste opakowania po 
kosmetykach 
- kufle szklane 
- szklane kolorowe i przeźroczyste pojemniki po 
napojach i żywności 
- inne przedmioty szklane oznakowane jako            
GL 70 (szkło bezbarwne), GL 71 (szkło zielone) 
lub GL 72 (szkło brązowe) 

- szkła kryształowego 
- porcelany, fajansu 
- szkła okularowego 
- szkła żaroodpornego 
- szkła zbrojonego 
- szkła stołowego 
- szyb, luster, żarówek, świetlówek, lamp 
kineskopowych 
- ekranów telewizyjnych, monitorów 
komputerowych 
- zniczy z woskiem 
- szkła nieprzeźroczystego 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI 
(pojemnik lub worek – kolor brązowy) 

Tutaj wrzucaj: Tutaj nie wrzucaj: 

- butelki typu PET (zgniecione) 
- plastikowe zakrętki 
- butelki po płynach do mycia, szamponach 
itp. 
- worki, reklamówki (bez zawartości) 
- plastikowe koszyczki po owocach 
- opakowania wielomateriałowe typu tetra-
pak (po sokach, mleku itp.) 
- wszelkie inne produkty/opakowania z 
tworzyw sztucznych, które oznakowane są 
symbolem przydatności do recyklingu 
- puszki po napojach, produktach 
spożywczych (konserwy itp.) 
- drobne części metalu 
- kapsle, metalowe pokrywki ze słoików 
- metalowe narzędzia 
- folia aluminiowa 

- butelek i pojemników z zawartością 
- opakowań po aerozolach 
- baterii 
- opakowań po lekach 
- zabawek 
- zużytego sprzętu AGD 
- zużytego sprzętu elektronicznego 
- styropianu 
- tworzyw sztucznych pochodzenia 
medycznego 
- opakowań i butelek po olejach, smarach, 
płynie chłodniczym, 
- puszek i pojemników po farbach i lakierach 
- opakowań po chemikaliach, środkach 
chwasto – i owadobójczych 
- opakowań zanieczyszczonych substancjami 
niebezpiecznymi 

 

PAPIER i TEKTURA  
(pojemnik lub worek - kolor niebieski) 

 

Tutaj wrzucaj: Tutaj nie wrzucaj:  

- gazety, czasopisma 
- papier szkolny, biurowy, pakowy 
- katalogi, broszury, ulotki, reklamy 
- stare zeszyty i książki (bez twardych 
okładek) 
- koperty 
- karton, tekturę 
- tekturę falistą 
- torebki papierowe (czyste) 
- wkładki tekturowe 

- tapet 
- brudnego i tłustego papieru (np. 
zabrudzonego resztkami żywności) 
- papieru woskowanego, papieru z folią, 
papieru termicznego, 
- pieluch jednorazowych 
- artykułów higienicznych 
- kalki technicznej 
- mokrego papieru i tektury 

 

- trawa, liście 
- małe kawałki drewna, np. gałązki po przycinaniu 
drzew 
- kwiaty cięte i doniczkowe. 
W przypadku właścicieli nieruchomości 
jednorodzinnych tutaj możesz wrzucać także: 
- resztki owoców i warzyw 
- skorupki po jajkach i orzechach 
- skórki po owocach i warzywach, 
 

- resztek ryb, wędlin, mięs, kości 
- folii i reklamówek 
- pampersów, tekstyliów 
- papieru lakierowanego lub foliowanego 
- zatłuszczonego i brudnego papieru 
- płynnych odpadów kuchennych 
- odpadów higienicznych, leków 
- popiołu z pieców węglowych 
- odpadów niebiodegradowalnych 

 
Do przydomowego kompostownika nie 

wrzucaj również: 
- roślin trujących(np. Bieluń, lulek, 
filodendron, difenbachia, fuksja) 
- chorych części roślin (np. liście porażone 
grzybami, plamistościami) 
- kłączy i rozłogów perzu 
- roślin potraktowanych chemicznymi 
środkami ochronnymi 

 


