
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 250) informuje się o funkcjonujących na terenie 
Miasta Ruda Śląska punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:  

 

Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdują się: 
 

1. Dla nieruchomości położonych na południe od autostrady A4: 
 
REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. 
(dawniej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o.) 
ul. Piotra Skargi 87 
41-706 Ruda Śląska 
 

2. dla nieruchomości położonych na północ od autostrady A4: 
 
Tonsmeier Południe Sp. z o.o. (dawniej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.) 
ul. Kokotek 33 
41-700 Ruda Śląska 

 
Sposób świadczenia usług przez Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 
 

1. Godziny otwarcia: 
 

• Od poniedziałku do piątku – 1000 do 1800 
• W sobotę – 1000 do 1400 

 
2. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać 

nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym: 
 
1) papier i tekturę, 
2) tworzywa sztuczne, 
3) opakowania wielomateriałowe, 
4) metale, 
5) szkło, 
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
8) zużyte baterie i akumulatory, 
9) zużyte opony, 
10) tekstylia, 
11) świetlówki, 
12) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji i zielone, 
13) przeterminowane leki i chemikalia, z tym że przeterminowane leki z gospodarstw 

domowych można również przekazywać do przychodni i aptek, uczestniczących w ich 
zbiórce, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości 
mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta, 

14) odpady niebezpieczne, w tym termometry rtęciowe, gaśnice, puszki po farbach, 
lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje, 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe (ponadto odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe 
odbierane będą jak dotychczas  tj. jeden raz w roku „u źródła”, w ramach uiszczonej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na indywidualne zamówienie 
składane do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne).  
 

3. Odpady wymienione w punkcie nr 2 do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych przekazywać mogą właściciele nieruchomości, którzy złożyli do Urzędu Miasta 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

4. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów 
takich jak odpady komunalne zmieszane. 


