
WRZUCAMY:
- karton, tekturę, czasopisma, książki, ga-
zety, papierowe torby, broszury, katalogi, 
gazetki reklamowe, zużyte zeszyty, papier 
biurowy, koperty, prospekty, foldery.

NIE WRZUCAMY:
- tapet, zabrudzonych, zatłuszczonych 
papierów, pieluch, innych artykułów higie-
nicznych, worków  po cemencie, papieru 
przebitkowego oraz kalki, opakowań wie-
lomateriałowych np. kartonów po mleku 
i sokach.

WRZUCAMY:
- kolorowe i białe butelki, słoiki po napojach 
i żywności  (bez zanieczyszczeń innymi ma-
teriałami np. metalami)  oraz szklane opako-
wania np. po kosmetykach.

NIE WRZUCAMY:
– szkła zbrojonego, luster, szkła samocho-
dowego, szkła cienkiego: szklanek, kielisz-
ków, szkła okiennego, żarówek, świetlówek, 
lamp fluorescencyjnych, neonówek, lamp 
jarzeniowych, porcelany, zniczy, talerzy, do-
niczek, fajansu, szkła nietłuczącego typu 
„ARCOROC”.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

PAMIĘTAJ! SEGREGUJĄC ZAWSZE ZGNIATAJ ODPADY.

EKOODPOWIEDZIALNIE UWAGA! 
Dotyczy segregacji w pojemnikach lub w workach

WRZUCAMY:
- butelki (PET-y), skrzynki i inne opakowania, pla-
stikowe nakrętki, zgniecione plastikowe opakowa-
nia po napojach  i olejach spożywczych, zgniecione 
opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej, 
plastikowe worki, torebki i reklamówki, folie, plasti-
kowe koszyki po owocach, opakowania wieloma-
teriałowe np. kartony po mleku i sokach, pojem-
niki po wyrobach garmażeryjnych oraz styropian.

NIE WRZUCAMY:
- opakowań po olejach przemysłowych, sprzętu 
AGD, twardych plastików, rur kanalizacyjnych, pa-
neli, baterii, produktów z materiału PCV oraz gumy.

WRZUCAMY:
- puszki po konserwach oraz po sokach i napo-
jach, drobny złom żelazny, drobny złom meta-
li kolorowych, zgniecione puszki aluminiowe, 
garnki, metalowe narzędzia, folię aluminiową,  
pokrywki ze słoików, kapsle  z butelek oraz meta-
lowe zakrętki.

NIE WRZUCAMY:
- puszek po farbach i lakierach, baterii oraz drutów.

Po więcej informacji zajrzyj na stronę www.odpady.katowice.eu. Znajdziesz tam m.in.:
     harmonogram odbioru odpadów           wyszukiwarkę odpadów           bezpłatną aplikację na telefon 

Do Gminnych Punktów Zbierania Odpadów można bezpłatnie do-
starczyć odpady powstające nieregularnie wytwarzane w gospodar-
stwach domowych – odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, 
w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stano-
wiące odpady komunalne z remontów prowadzonych samodzielnie 
– nie zawierające azbestu, substancji smołowych oraz innych mate-
riałów niebezpiecznych (gromadzone w specjalnych pojemnikach lub 
w workach uniemożliwiających pylenie), zużyte opony, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przetermi-
nowane leki i chemikalia, a także papier i tekturę, opakowania wielo-
materiałowe, szkło, tworzywa sztuczne, odzież i tekstylia.

Lokalizacja i numery kontaktowe do poszczególnych GPZO:
– ul. Milowicka 7a – tel. 32 35 87 671
– ul. Obroki 140 – tel. 32 35 87 600
– ul. Bankowa 10 – tel. 32 25 97 365
– ul. Zaopusta 70 – tel. 668 654 659

GMINNE PUNKTY 
ZBIERANIA ODPADÓW

Godziny otwarcia: 
poniedziałek - piątek: godz. 6:00 - 17:00  (za wyjątkiem wtorków)

wtorek: godz. 9:00 - 20:00
sobota: godz. 8:00 - 13:00WRZUCAMY:

- resztki jedzenia, odpady higieniczne, zużyte 
pieluchy, popiół.

ODPADY
ZMIESZANE +  TO CZEGO NIE UDAŁO SIE 

WYSELEKCJONOWAĆ

WRZUCAMY:
- organiczne odpady ogrodowe (trawę,  
liście, gałęzie),  gnijące owoce, obierki z wa-
rzyw i owoców oraz fusy z kawy i herbaty.

NIE WRZUCAMY:
- resztek jedzenia innych niż warzywa  
i owoce.

GPZOMETAL

SZKŁO PLASTIK

PAPIER

ODPADY
BIODEGRADOWALNE


