System gospodarowania odpadami komunalnymi w Siemianowicach Śląskich
funkcjonujący od dnia 1 lipca 2013 roku
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach na terenie Miasta od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie Miasta Siemianowice Śląskie, dlatego też poniżej
prezentujemy główne zamierzenia w tym zakresie.
Co zbieramy selektywnie (wydzielamy z odpadów komunalnych)?
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Siemianowice Śląskie obowiązkowi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych podlegają
następujące frakcje odpadów komunalnych:
- papieru i tektury,
- tworzyw sztucznych,
- szkła,
- opakowań wielomateriałowych,
- metali,
- odpadów ulegających biodegradacji w tym odpady zielone,
- powstających w gospodarstwach domowych:
- przeterminowanych leków i chemikaliów,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
- zużytych opon.
Jak segregujemy i pozbywamy się odpadów?
Segregując odpady komunalne należy przestrzegać kilku zasad:
Do worków lub pojemników koloru żółtego przeznaczonych na odpady takie jak
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale:
wrzucamy: zgniecione butelki PET, kubeczki po produktach mlecznych, plastikowe zakrętki,
butelki po płynach do mycia, szamponach itp., worki, reklamówki, plastikowe koszyczki np.
po owocach, opakowania wielomateriałowe TETRA-PAKI po sokach, mleku itp., wszelkie
inne produkty oraz opakowania z tworzyw sztucznych, które są oznakowane symbolem
przydatności do recyklingu, puszki po napojach i produktach spożywczych np. konserwach,
drobne części metalu, kapsle, metalowe pokrywki ze słoików, metalowe narzędzia, folię
aluminiową.
nie wrzucamy: między innymi butelek i pojemników z zawartością, styropianu, tworzyw
sztucznych pochodzenia medycznego, puszek i pojemników po farbach i lakierach.
Do worków i pojemników koloru niebieskiego przeznaczonych na odpady takie jak papier
i tekturę
wrzucamy: gazety, czasopisma, papier szkolny, biurowy, pakowy, katalogi, broszury, ulotki,
reklamy, stare zeszyty i książki, koperty, kartony i tekturę w tym falistą, torebki papierowe,
wkładki tekturowe.
nie wrzucamy: między innymi tapet, mokrego, brudnego i tłustego papieru i tektury (np.
zabrudzonego resztkami żywności), papieru woskowanego, papieru z folią, papieru
termicznego, kalki technicznej, artykułów higienicznych.

Do worków i pojemników koloru zielonego lub białego przeznaczonych na odpady szkła
wrzucamy: kolorowe i przeźroczyste: szklane butelki, szklane opakowania po kosmetykach,
szklane kufle, szklane pojemniki po napojach i żywności, słoiki bez pokrywek, inne przedmioty
szklane oznakowane jako GL 70 (szkło bezbarwne), GL 71 (szkło zielone), GL 72 (szkło
brązowe),
nie wrzucamy między innymi szkła kryształowego, porcelany, fajansu, szkła okularowego,
szkła żaroodpornego, szkła zbrojnego, szkła stołowego, szyb, luster, żarówek, lamp
kineskopowych, zniczy z woskiem.
Do worków lub pojemników koloru brązowego przeznaczonych na odpady ulegające
biodegradacji z terenu zieleni
wrzucamy: skoszoną trawę, liście, małe kawałki drewna np. gałązki po przycinaniu drzew,
możemy wrzucać także w przypadku zabudowy jednorodzinnej kwiaty cięte i doniczkowe,
skórki po owocach i warzywach, resztki owoców i warzyw, skorupki po jajkach i orzechach.
nie wrzucamy: między innymi resztek ryb, wędlin, mięs, kości, płynnych odpadów
kuchennych.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe gromadzimy w wyznaczonym terminie i miejscu w
przypadku zabudowy jednorodzinnej w ramach tzw. wystawki przed posesją, w przypadku
zabudowy wielorodzinnej w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych.
Pozostałych odpadów podlegających segregacji pozbywamy się w następujący sposób:
- przeterminowane leki przekazujemy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, lub wybranych aptek objętych zbiórką przeterminowanych lekarstw według
opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta wykazu,
- chemikalia przekazujemy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- zużyte baterie i akumulatory przekazujemy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych oraz w ramach mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe możemy przekazywać także do
wybranych placówek handlowych, oświatowych oraz budynków Urzędu Miasta według
opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta wykazu,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przekazujemy do punktów zbiórki według
opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta wykazu oraz w ramach mobilnych
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, małogabarytowy sprzęt elektryczny
i elektroniczny możemy przekazywać także do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych,
- zużyte opony przekazujemy w ramach mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych lub także do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone w wyniku prac prowadzonych przez
właścicieli nieruchomości zamieszkanych lub w części zamieszkanych w ilości do 500 litrów
dwa razy w roku na jeden adres zamieszkania (fakt ten zgłasza się w Wydziale Gospodarki
Komunalnej) przekazujemy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
Mobile punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych są organizowane w pięciu
lokalizacjach na terenie Miasta w częstotliwości raz na miesiąc dla każdej lokalizacji według
opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta wykazu.
Pozostałe odpady komunalne nie podlegające segregacji wrzucamy do pojemnika na
odpady komunalne zmieszane.

Jak realizowany jest odbiór odpadów komunalnych?
Bezpośrednio z terenu nieruchomości są odbierane odpady komunalne w postaci papieru i
tektury, szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, odpadów
ulegających biodegradacji z terenu zieleni, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz
odpady komunalne zmieszane.
Odpadów komunalnych w postaci papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, opakowań
wielomateriałowych, metali można się pozbywać także w ramach zespołów ogólnodostępnych
kontenerów tzw. „dzwonów”. Zespoły te są tworzone w ogólnodostępnych miejscach w
szczególności takich jak place na osiedlach mieszkaniowych.
Częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zostały ustalone w następujący sposób:
Odpady komunalne zmieszane:
- z nieruchomości zamieszkanych w zabudowie jednorodzinnej raz w tygodniu, w zabudowie
wielorodzinnej dwa razy w tygodniu,
- z nieruchomości których część stanowi nieruchomość zamieszkaną jednorodzinną a część
niezamieszkaną, na której powstają odpady komunalne raz w tygodniu,
- z nieruchomości których część stanowi nieruchomość zamieszkaną wielorodzinna a część
niezamieszkaną, na której powstają odpady komunalne w odniesieniu do części na której
zamieszkują mieszkańcy dwa razy w tygodniu, w odniesieniu do części na której nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne raz w tygodniu,
- z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne raz
w tygodniu,
Odpady komunalne zbierane selektywnie w postaci papieru i tektury, szkła, tworzyw
sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz metali:
a) z nieruchomości zamieszkałych:
 w zabudowie jednorodzinnej:
– raz w miesiącu: papier i tektura, szkło,
– raz na dwa tygodnie: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz
metale,
 w zabudowie wielorodzinnej – raz na dwa tygodnie,
b) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkaną jednorodzinną, a
część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne:
– raz w miesiącu: papier i tektura, szkło,
– raz na dwa tygodnie: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale,
c) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkaną wielorodzinną, a
część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne – raz na dwa tygodnie,
d) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne – raz na dwa tygodnie.

Odpady komunalne zbierane selektywnie w postaci papieru i tektury, tworzyw
sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz metali zgromadzone w tzw. „dzwonach”:
- papier i tektura – raz w tygodniu,
- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale – dwa razy w tygodniu,
- szkło - raz na dwa tygodnie,

Selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji:
a) z nieruchomości zamieszkałych:
 w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie,
 w zabudowie wielorodzinnej – raz w tygodniu w okresie od kwietnia do listopada
oraz raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie,
b) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne – raz na dwa tygodnie.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe – pochodzące od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych:
a) w zabudowie jednorodzinnej (wystawione przed posesją) – dwa razy w roku,
b) w zabudowie wielorodzinnej (wystawione w miejscu przeznaczonym dla danej
nieruchomości do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych) – raz na dwa
tygodnie.
Jak są wyposażane nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych?
Uiszczana przez właścicieli nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obejmuje również wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów
komunalnych przy czym:
- wszystkie nieruchomości są wyposażane w odpowiedni pojemnik lub pojemniki na odpady
komunalne zmieszane,
- właściciele nieruchomości jednorodzinnych są także wyposażani
a) raz na dwa tygodnie w worki do zbierania odpadów komunalnych tworzyw sztucznych,
opakowań wielomateriałowych oraz metali (kolor żółty),
b) raz w miesiącu w worki do zbierania odpadów komunalnych w postaci papieru i tektury
(kolor niebieski), szkła (kolor zielony lub biały), a także co dwa tygodnie w worki na odpady
ulegające biodegradacji (kolor brązowy),
- właściciele nieruchomości wielorodzinnych są także wyposażani co tydzień w okresie od
kwietnia do listopada oraz co dwa tygodnie w pozostałym okresie w zabudowie wielorodzinnej
w worki na odpady ulegające biodegradacji z terenu zieleni np. trawa, liście (kolor brązowy)
oraz w pojemniki do segregacji odpadów w przypadku gdy odległość do najbliższego punktu
selektywnej zbiórki (zespołów kontenerów do zbierania odpadów komunalnych w postaci
papieru i tektury (kolor niebieski), tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz
metali (kolor żółty), szkła (kolor zielony lub biały), wynosi więcej niż 200 m.
Pozostali właściciele nieruchomości, którzy chcą wyposażać nieruchomości w pojemniki do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych muszą uczynić to na własny koszt np. poprzez
wydzierżawienie od przedsiębiorstwa, które realizuje usługę odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych lub zakupić we własnym zakresie.
Funkcjonowanie systemu
System gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście funkcjonuje w ramach uiszczanej co
miesiąc przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informacje na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Informacje na temat nowego systemu gospodarki odpadami można uzyskać na stronie Urzędu
Miasta Siemianowice Śląskie www.um.siemianowice.pl – zakładka odpady komunalne w
Wydziale Gospodarki Komunalnej przy ul. Michałkowickiej 105 Siemianowicach Śląskich
oraz pod nr tel. (32) 760-54-93, (32), 760-54-94, (32) 760-54-54, (32) 760-54-27, (32) 760-5492.

