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NIE WRZUCAMY

POJEMNIK LUB WOREK NIEBIESKI

• gazety,
• katalogi,
• zeszyty,
• książki,
• kartony i tekturę.

1. Duże elementy, jak np. okładki, ramki od kalendarzy, zgrzewy, grzbiety metalowe, 

plastikowe itp. powinny zostać oddzielone i wrzucone do odpowiedniego pojemnika.

2. Małe elementy, takie jak zszywki można zostawić.
3. Papier musi być suchy.
4. Przed wrzuceniem do pojemnika kartony należy zgnieść lub podrzeć na mniejsze kawałki.

5. Wysegregowane odpady należy umieszczać w pojemnikach, nie zostawiać obok.

• zatłuszczonego papieru (np. po maśle, 
   margarynie),
• opakowań wielomateriałowych (kartony, 
   np. po mleku),
• worków po cemencie, gipsie,
• tapet,
• zużytych artykułów i papierów 
   higienicznych  (np. pieluch typu „pampers”   
   lub jednorazowych podkładów).
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POJEMNIK LUB WOREK  ŻÓŁTY

•	zgniecione	butelki	(typu	PET),
•	zgniecione	zakręcone	butelki	po	żywności	
			(np.	po	oleju,	chemii	gospodarczej),
•	plastikowe	opakowania	po		żywności	(np.	po	jogurtach,	
margarynie,	serach,	wędlinach),

•	woreczki	foliowe,	reklamówki,
•	zgniecione,	odkręcone		opakowania	wielomateriałowe	
			(kartony		np.	po	mleku,	sokach	typu	tetra-pak),
•	puszki	po	konserwach,	napojach,
•	zakrętki	ze	słoików,	metalowe	kapsle,	plastikowe	
			zakrętki,
•	drobny	złom	metalowy,
•	doniczki	plastikowe,
•	opakowania	plastikowe	(buteleczki)	po	lekarstwach,
•	drobne	zabawki	(np.	klocki	plastikowe),
•	kasety	video,	płyty	CD,	DVD,	kasety	magnetofonowe.	

•	tworzyw	piankowych,
•	styropianu,	gumy,	kauczuku,
•	opon	samochodowych,
•	opakowań	po	olejach	silnikowych,	smarach,
•	puszek	i	opakowań	po	farbach,	lakierach,	
			rozpuszczalnikach,
•	opakowań	po	aerozolach	(np.	po		dezodorantach,	
			środkach	owadobójczych),
•	baterii,
•	paneli	i	innych	elementów	budowlanych	z	tworzyw	
sztucznych,

•	odpadów	wielkogabarytowych	z tworzyw	sztucznych,
•	zużytego	sprzętu	AGD	i	RTV.

1.Butelki i opakowania powinny być opróżnione z resztek zawartości, czyste, mogą zawierać etykiety, poza etykietą z folii  

   termokurczliwej czyli taką, która pokrywa całą butelkę, np. butelki po Kubuś Play, po napojach izotonicznych. 

   Folię termokurczliwą należy zerwać z butelki i wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

2. Przed wrzuceniem do pojemnika należy zgnieść butelki i opakowania, aby zmniejszyć ich objętość.

3.Nie trzeba myć butelek po chemii gospodarczej i olejach jadalnych.

4. Wysegregowane odpady należy umieszczać w pojemnikach, nie zostawiać obok.

5. Większe ilości kaset video, płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych należy dostarczyć do  Gminnego Punktu Zbierania         

    Odpadów.

PLASTIK
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POJEMNIK LUB WOREK ZIELONY

• kolorowe i przezroczyste butelki i słoiki 
   po napojach i żywności,
• kolorowe i przezroczyste szklane 
  opakowania po kosmetykach, 
  lekarstwach, 
• przezroczyste szklanki, kieliszki.

• kryształów,
• naczyń żaroodpornych,
• ceramiki, porcelany,
• żarówek, świetlówek,
• szkła zbrojonego.

1. Butelki i opakowania mogą zawierać etykiety, powinny 

    być opróżnione z resztek zawartości, czyste, bez zakrętek. 

2. Wysegregowane odpady należy umieszczać w pojemnikach,  

    nie zostawiać obok.
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BIOMASA

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

POJEMNIK LUB 
WOREK BRĄZOWY, 

LUB CZARNY
Z OPISEM

„BIOMASA”

• odpady ogrodowe (np. chwasty, liście, trawę, rośliny, 
  ziemię do kwiatków, rozdrobnione gałęzie),
• odpady po owocach i warzywach,
• stałe resztki jedzenia pochodzenia roślinnego,
• skorupki z jajek, łupiny orzechów,
• fusy z kawy, herbaty wraz z filtrami papierowymi,
• odpady po domowych pupilach (np. trociny, siano).

• płynnych resztek jedzenia,
• resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego 
  (np. odpadki z mięsa, kości, ryb),
• żywności przetworzonej (np. w wyniku gotowania,  
  smażenia, itp.),
• psich odchodów,
• żwirku po kotach.
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ODPADY ZMIESZANE

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

POJEMNIK LUB WOREK
CZARNY

• odpady higieniczne (np. pampersy),
• popiół, 
• ceramikę, naczynia żaroodporne, talerze,
• zabezpieczone zużyte igły i igłostrzykawki,
• opakowania po lekarstwach typu blister 
  (listki po tabletkach),
• opakowania po aerozolach (np. po  dezodorantach),
• worki z odkurzacza,
• tacki styropianowe po żywności, styropian 
  (małe ilości), w przypadku większych ilości należy  
   zawieźć je do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów,
• resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego 
  (np. odpadki z mięsa, kości,  ryb).

• przeterminowanych leków,
• baterii, świetlówek, 
• zużytego sprzętu AGD i RTV,
• zużytych gaśnic, 
• odpadów wielkogabarytowych.
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Odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

Na indywidualne zgłoszenie zostanie dostarczony kontener lub worek 

• gruz,
• ceramikę,
• połamane w kawałki 
   płyty kartonowo-gipsowe. 

• folii,
• drewna,
• pianek,
• styropianu,
• tapet,
• zużytych opakowań po materiałach    
  budowlanych (np. po cemencie, 
  gipsie, kleju),
• opakowań  po farbach i lakierach.

AKCJA
SEGREGACJA

Odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

Na indywidualne zgłoszenie zostanie dostarczony kontener lub worek 

• gruz,
• ceramikę,
• połamane w kawałki 
   płyty kartonowo-gipsowe. 

• folii,
• drewna,
• pianek,
• styropianu,
• tapet,
• zużytych opakowań po materiałach    
  budowlanych (np. po cemencie, 
  gipsie, kleju),
• opakowań  po farbach i lakierach.

Odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe
Na indywidualne zgłoszenie zostanie dostarczony kontener lub worek lub 
dostarczamy je do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych



Do gminnego punktu zbierania odpadów można nieodpłatnie przekazać odpady komunalne zebrane  
w sposób selektywny, w tym:
papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateiałowe, metale, szkło, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, tekstylia, 
świetlówki, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, odpady 
problematyczne (np. termometry rtęciowe, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte 
smary, oleje i kleje).

Więcej na: 

www.rudaslaska.pl
Urząd Miasta Ruda Śląska

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Referat Gospodarki Odpadami
Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, pok. 401

tel. 32 244 90 00 w. 4010, 4011, 4012 lub 32 244 90 62
e-mail: gkos-ro@ruda-sl.pl

JAK POSTĘPOWAĆ 
Z POZOSTAŁYMI ODPADAMI:

ZUŻYTE BATERIE - dostarczamy do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów,
- lub wrzucamy do specjalnych pojemników, które można   
   znaleźć w sklepach sprzedających baterie,
- lub wrzucamy do specjalnych pojemników ustawionych  
   w budynkach Urzędu Miasta.

GAŚNICE - dostarczamy do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów.

PRZETERMINOWANE LEKI - dostarczamy do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów,
- lub wrzucamy do specjalnych pojemników ustawionych  
  w wybranych aptekach i przychodniach zdrowia
  (wykaz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta).

ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRYCZNY

I ELEKTRONICZNY

- dostarczamy do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów,
- oddajemy w sklepie, przy zakupie sprzętu elektrycznego  
  i elektronicznego tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt  
  w ilości nie większej niż ilość kupowanego nowego         
  sprzętu,
- lub oddajemy w punktach zbierających taki sprzęt.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE NP.: WIĘKSZE ODPA-
DY Z METALU, DREWNA, MEBLE (SZAFY, STOŁY), ME-
BLE OGRODOWE , DYWANY, WYKŁADZINY, ELEMEN-
TY  BUDOWLANE  (NP.: LISTWY PRZYPODŁOGOWE, 

PANELE, OKNA), DONICE, SKRZYNKI, ZABAWKI

- wystawiamy przed posesję lub na placyk gospodarczy  
  skąd zostaną odebrane w terminie zgodnie z harmono- 
  gramem wywozu,
- lub dostarczamy do Gminnego Punktu Zbierania 
   Odpadów.

PSIE ODCHODY - wrzucamy do pojemników na odpady zmieszane lub do   
  pojemników przeznaczonych na odchody
  zwierzęce.

PAPA, WEŁNA MINERALNA, WATA SZKLANA  - w ramach tzw. „opłaty śmieciowej” nie będzie odbie-
   rana. Na własny koszt należy przekazać przedsiębiorcy  
   posiadającemu stosowne  zezwolenia na 
   gospodarowanie odpadami.

ZUŻYTE BATERIE - dostarczamy do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów 
Komunalnych,

- lub wrzucamy do specjalnych pojemników, które można
znaleźć w sklepach sprzedających baterie,

- lub wrzucamy do specjalnych pojemników ustawionych
w budynkach Urzędu Miasta.

GAŚNICE - dostarczamy do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów 
Komunalnych.

PRZETERMINOWANE LEKI - dostarczamy do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów 
Komunalnych,

- lub wrzucamy do specjalnych pojemników ustawionych
w wybranych aptekach i przychodniach zdrowia
(wykaz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta).

ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRYCZNY

I ELEKTRONICZNY

- dostarczamy do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów 
Komunalnych,

- oddajemy w sklepie, przy zakupie sprzętu elektrycznego
i elektronicznego tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt
w ilości nie większej niż ilość kupowanego nowego sprzętu,

- lub oddajemy w punktach zbierających taki sprzęt.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE NP.: WIĘKSZE ODPADY
Z METALU, DREWNA, MEBLE (SZAFY, STOŁY), MEBLE
OGRODOWE , DYWANY, WYKŁADZINY, ELEMENTY

BUDOWLANE (NP.: LISTWY PRZYPODŁOGOWE,
PANELE, OKNA), DONICE, SKRZYNKI, ZABAWKI

- wystawiamy przed posesję lub na placyk gospodarczy
skąd zostaną odebrane w terminie zgodnie z harmonogra-
mem wywozu,

- lub dostarczamy do Gminnego Punktu Zbierania
Odpadów Komunalnych.

PSIE ODCHODY - wrzucamy do pojemników na odpady zmieszane lub do
pojemników przeznaczonych na odchody
zwierzęce.

PAPA, WEŁNA MINERALNA, WATA SZKLANA - w ramach tzw. „opłaty śmieciowej” nie będzie odbierana.
Na własny koszt należy przekazać przedsiębiorcy
posiadającemu stosowne zezwolenia na
gospodarowanie odpadami.

Do gminnego punktu zbierania odpadów można nieodpłatnie przekazać odpady komunalne zebrane  
w sposób selektywny, w tym:
papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateiałowe, metale, szkło, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, tekstylia, 
świetlówki, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, odpady 
problematyczne (np. termometry rtęciowe, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte 
smary, oleje i kleje).

Więcej na: 

www.rudaslaska.pl
Urząd Miasta Ruda Śląska

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Referat Gospodarki Odpadami
Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, pok. 401

tel. 32 244 90 00 w. 4010, 4011, 4012 lub 32 244 90 62
e-mail: gkos-ro@ruda-sl.pl

JAK POSTĘPOWAĆ 
Z POZOSTAŁYMI ODPADAMI:

ZUŻYTE BATERIE - dostarczamy do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów,
- lub wrzucamy do specjalnych pojemników, które można   
   znaleźć w sklepach sprzedających baterie,
- lub wrzucamy do specjalnych pojemników ustawionych  
   w budynkach Urzędu Miasta.

GAŚNICE - dostarczamy do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów.

PRZETERMINOWANE LEKI - dostarczamy do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów,
- lub wrzucamy do specjalnych pojemników ustawionych  
  w wybranych aptekach i przychodniach zdrowia
  (wykaz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta).

ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRYCZNY

I ELEKTRONICZNY

- dostarczamy do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów,
- oddajemy w sklepie, przy zakupie sprzętu elektrycznego  
  i elektronicznego tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt  
  w ilości nie większej niż ilość kupowanego nowego         
  sprzętu,
- lub oddajemy w punktach zbierających taki sprzęt.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE NP.: WIĘKSZE ODPA-
DY Z METALU, DREWNA, MEBLE (SZAFY, STOŁY), ME-
BLE OGRODOWE , DYWANY, WYKŁADZINY, ELEMEN-
TY  BUDOWLANE  (NP.: LISTWY PRZYPODŁOGOWE, 

PANELE, OKNA), DONICE, SKRZYNKI, ZABAWKI

- wystawiamy przed posesję lub na placyk gospodarczy  
  skąd zostaną odebrane w terminie zgodnie z harmono- 
  gramem wywozu,
- lub dostarczamy do Gminnego Punktu Zbierania 
   Odpadów.

PSIE ODCHODY - wrzucamy do pojemników na odpady zmieszane lub do   
  pojemników przeznaczonych na odchody
  zwierzęce.

PAPA, WEŁNA MINERALNA, WATA SZKLANA  - w ramach tzw. „opłaty śmieciowej” nie będzie odbie-
   rana. Na własny koszt należy przekazać przedsiębiorcy  
   posiadającemu stosowne  zezwolenia na 
   gospodarowanie odpadami.

Do gminnego punktu zbierania odpadów można nieodpłatnie przekazać odpady komunalne zebrane 
w sposób selektywny, w tym:
papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateiałowe, metale, szkło, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, tekstylia, 
świetlówki, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, odpady 
problematyczne (np. termometry rtęciowe, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte 
smary, oleje i kleje), odpady budowlane i rozbiórkowe.

Więcej na:

www.rudaslaska.pl
Urząd Miasta Ruda Śląska

Wydział Gospodarki Komunalnej
Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, pok. 309
tel. 32 244 90 00 w. 3090, 3091 lub 32 244 90 62

e-mail: gkos-ro@ruda-sl.pl


