
Odbiór odpadów komunalnych w imieniu miasta prowadzi fi rma 
Remondis Gliwice Sp. z o.o.
Istnieje obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Nie segregując - płacisz więcej!
Segreguj odpady zgodnie z instrukcją na odwrocie ulotki

Pamiętaj!
Selektywnie należy również gromadzić następujące rodzaje odpadów: odpady remontowo-
budowlane, odpady niebezpieczne oraz zawierające substancje niebezpieczne, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, 
termometry rtęciowe, odpady zielone, opony oraz odpady wielkogabarytowe.
Odpady wielkogabarytowe m.in.: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, materace, 
dywany, rowery odbierane będą:
w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się od 2 do 6 lokali na 
zgłoszenie do fi rmy Remondis, która ustali termin odbioru odpadów nie dłuższy niż 14 dni 
od dnia zgłoszenia. Zgłoszenia składane są przez właściciela lub administratora budynku 
osobiście, telefonicznie pod nr tel. 32 231-08-58 lub mailowo na adres gliwice@remondis.pl
w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się więcej niż 6 lokali nie 
rzadziej niż raz na dwa tygodnie, bez zgłoszenia.
Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizowane są cyklicznie 
przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego.
Przeterminowane leki należy oddać do wyznaczonych na terenie miasta aptek. 
Wykaz aptek oraz harmonogram zbiórki elektrośmieci dostępny jest na stronie internetowej 
www.bip.gliwice.eu w zakładce Ekologia.
Pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak: odpady zielone (trawa, liście, 
gałęzie), opony, odpady budowlane (papa, wełna mineralna, styropian, folia), gruz, 
wielkogabaryty (meble, okna, dywany, drewno, rowery, grzejniki, armatura), chemikalia 
(np. farby, lakiery, rozpuszczalniki), opakowania po substancjach niebezpiecznych (np. 
puszki po farbach, lakierach, opakowania po smarach), zużyte baterie, akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe można bezpłatnie oddać 
w zorganizowanym na terenie Miasta Gliwice Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Wywóz odpadów remontowo-budowlanych pochodzących z remontów nieruchomości 
zamieszkałych można również indywidualnie, na własny koszt, zlecić fi rmie posiadającej 
odpowiednie uprawnienia.
Wykaz przedsiębiorców dostępny jest na stronie internetowej www.bip.gliwice.eu 
w zakładce usługi komunalne.
Twoja administracja (zarządca, spółdzielnia) jest odpowiedzialna m.in. za:
Wskazanie miejsc, w których powinny zostać umieszczone pojemniki na odpady komunalne,
Dostosowanie odpowiedniej liczby i pojemności pojemników z danej nieruchomości 
do ilości wytwarzanych odpadów,
Utrzymanie porządku i czystości wokół pojemników,
Przekazywanie mieszkańcom zarządzanych lokali wszystkich informacji związanych 
z zasadami odbioru odpadów komunalnych (w tym terminach odbioru wielkogabarytów).
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ZASADY ODBIORU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH



TWORZYWA SZTUCZNE,
DROBNY METAL, 
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE

RODZAJ ODPADÓW KOLOR
POLEMNIKA

/ WORKA

CO WRZUCAMY? CZEGO NIE WRZUCAMY?

żółty

SZKŁO zielony

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

butelek po olejach oraz z jakąkolwiek inną 
zawartością, gumy, opakowań po farbach 
i chemikaliach, aerozolach, środkach 
chwasto i owadobójczych (a także innych 
opakowań zanieczyszczonych substancjami                       
niebezpiecznymi), baterii, sprzętu AGD/RTV, 
tworzyw sztucznych pochodzenia 
medycznego, folii budowlanej. 

szklane butelki, słoiki po napojach 
i żywności, szklane opakowania po 
napojach alkoholowych, a także inne 
przedmioty szklane ze znakiem GL70, 
GL71 oraz GL72.
Nie wrzucaj potłuczonego szkła. 
Opróżnione szkło wrzucaj bez 
nakrętek i korków. 

PAPIER niebieski 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.
Przed wyrzuceniem papieru usuń 
elementy plastikowe i metalowe.

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE

brązowy odpady z ogrodów (trawa, 
liście, gałązki itp.), 
zwiędłe kwiaty i rośliny.
Wyrzucaj odpady zielone 
wyłącznie z terenu 
nieruchomości zamieszkałej.

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.  

kartonów i tektury pokrytych 
folia 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. 

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

ODPADY 
ZMIESZANE

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

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

TAK SEGREGUJ ODPADY

Więcej informacji na stronie internetowej www.segreguj.gliwice.pl


