
Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych           
 to miejsce, do którego mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą, w ramach tzw.
opłaty śmieciowej, oddawać wytworzone przez siebie i selektywnie
zebrane odpady komunalne. 

Gminny Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych:
ul. Noworudzka 8
41-700 Ruda Śląska

Godziny pracy (za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy): 
poniedziałek - piątek od 10.00 do 18.00, 
sobota od 10.00 do 14.00
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odpady budowlane i rozbiórkowe 
z gospodarstw domowych

Odpady, które można bezpłatnie przekazać do Gminnego
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

przeterminowane leki i chemikalia
oraz odpady niekwalifikujące się 

do odpadów medycznych

meble i inne odpady
wielkogabarytowe

odpady niebezpieczne 

odpady komunalne zmieszane
Punkt nie przyjmuje następujących odpadów:

papa, wełna mineralna, wata szklana, zderzaki, rury
kanalizacyjne, styropian z ocieplenia budynków

odpady popiołu i żużli 
z palenisk domowych

tworzywa sztuczne

papier

opakowania wielomateriałowe

metale 

szkło

zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny (kompletny)

zużyte baterie i akumulatory

zużyte opony

tekstylia, odzież

np. sprzęt AGD i RTV, elektronarzędzia,
żarówki, świetlówki

bioodpady

np. termometry rtęciowe, gaśnice, puszki
po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte
smary, oleje, kleje

np. gazety, ulotki, książki, zeszyty, katalogi,
opakowania z papieru, kartony, tektura

np. butelki PET, opakowania z tworzyw
sztucznych, woreczki foliowe, reklamówki,
drobne zabawki plastikowe, płyty CD i DVD

np. opakowania po mleku, sokach

np. puszki po konserwach, drobny złom,
puszki po napojach, zakrętki po słoikach

np. butelki, słoiki, szklane opakowania
po kosmetykach, lekarstwach  

np. meble, materace, dywany, rowery,
wózki, duże zabawki, meble ogrodowe

np. akumulatory, zużyte baterie 
z telefonów, laptopów, zabawek

np. zużyte opony rowerowe i samochodowe
w ilościach niesugerujących, że pochodzą
one z warsztatów samochodowych 
i wulkanizacyjnych

np. ubrania, pościel

np. trawa, liście, kora drzew, ścięte gałęzie,
choinki, tuje, odpady po warzywach i owocach,
skorupki jajek, fusy z kawy i herbaty 

np. tabletki, rozpuszczalniki, igły i strzykawki
powstałe po przyjmowaniu produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi 

np. gruz, ceramika, połamane w kawałki
płyty kartonowo-gipsowe

popiół pochodzący z palenisk domowych


