
CO WRZUCIĆ, GDZIE WYWIEŹĆ – CZYLI CZĘSTE 
PYTANIA NA TEMAT SEGREGOWANIA ŚMIECI

i inne surowce z tworzyw sztucznych, makulaturę i niezanieczyszczony organicz-
nie papier, metale, drewno, tekstylia i obuwie oraz inne opakowania wielomate-
riałowe i pozbawione zanieczyszczeń pojemniki i puszki metalowe.

Co zalicza się do odpadów mokrych?
Odpady mokre to przede wszystkim ulegające biodegradacji resztki kuchenne 
(odpady kuchenne, obierki owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki 
jajek), ale także odpady tytoniowe, popiół, rośliny i ziemia kwiatowa, zużyte 
ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, pieluchy jednorazowe i inne środki 
higieny osobistej, mokry papier i karton, zanieczyszczone woreczki i torebki 
papierowe, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy oraz trociny i inne pozosta-
łości po domowej „hodowli” zwierząt.

Gdzie wyrzucać pozostałe śmieci?
Do systemu trójpojemnikowego nie kwalifikują się następujące odpady:
•  odpady wielkogabarytowe (np. lustra, meble),
•  odpady remontowe i budowlane (np. gruz, stare tapety, płytki PCV itp.),
•  odpady zielone (skoszona trawa, opadłe liście, fragmenty gałęzi pochodzące  
z przycinki drzew),
•  sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. stare suszarki, telewizory, komputery, 
pralki czy zegary),
•  odpady niebezpieczne (akumulatory, baterie, sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, przeterminowane leki, i chemikalia, sprzęt RTV i AGD zawierający freony oraz 
lampy kineskopowe, termometry rtęciowe, żarówki i świetlówki, azbest, tonery 
drukarskie),
•  zużyte opony.
Wszystkie powyższe odpady są zbierane w specjalnych punktach zbiórki. Można 
je również dostarczać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbieranie Odpadów 
Komunalnych (transport we własnym zakresie).
Jeśli masz taką możliwość najlepiej kompostować odpady ulegające biodegra-
dacji w przydomowych kompostownikach. Odpady wielkogabarytowe  
są odbierane od mieszkańców zgodnie z harmonogramem.

Czy szkło i pojemniki – np. po jogurtach – trzeba myć przed wyrzuceniem?
Odpadów suchych ani szkła nie trzeba myć, ale przed wyrzuceniem należy  
je opróżnić.

Gdzie powinno się wyrzucać popiół i niedopałki po papierosach?
Są to tzw. odpady tytoniowe. Powinny trafić do odpadów mokrych.

Czy każdą butelkę PET powinienem zgnieść przed wyrzuceniem?
Tak, ponieważ dzięki temu zajmuje znacznie mniej miejsca. Nakrętki powinny 
być wrzucone osobno.

Gdzie powinny trafić zużyte pieluchy?
Pieluchy jednorazowe i inne środki higieny osobistej zaliczamy do odpadów 
mokrych.

Czy mokry woreczek foliowy nadaje się do odpadów mokrych?
Nie, worek foliowy – nawet jeśli jest mokry – powinien trafić do odpadów suchych, 
ponieważ jest zrobiony z tworzywa sztucznego, które nie ulega biodegradacji.

Ile od lipca zapłacimy za wywóz śmieci w Sosnowcu?
Opłata za wywóz segregowanych śmieci od 1 lipca 2013r. wyniesie 12 zł od osoby 
zamieszkałej na miesiąc. Za śmieci nieposegregowane zapłacimy więcej – 18 zł  
od osoby zamieszkałej na miesiąc. 

Jak często pobierane będą opłaty?
Raz na kwartał, do końca miesiąca danego kwartału. Pierwszej opłaty za okres 
od lipca 2013 r. do września 2013 r. należy dokonać do 30 września 2013 r. Jeżeli 
właściciel nieruchomości chciałby uiszczać opłatę miesięcznie, może to robić, pod 
warunkiem, że na koniec kwartału rozliczenia będą się zgadzać.

Jak często będzie prowadzony wywóz śmieci na prywatnych posesjach?
Odpady suche – raz na dwa tygodnie.
Odpady mokre – raz na dwa tygodnie.
Szkło – raz na dwa miesiące.

Co powinienem zrobić, jeśli nadal nie wypowiedziałem umowy firmie dotych-
czas odbierającej ode mnie śmieci?
Właściciele nieruchomości powinni rozwiązać dotychczasowe umowy o wywóz 
śmieci (wyjątkiem jest firma Remondis, która tego nie wymaga). Jeśli do tej pory 
tego nie zrobili, może się okazać, że poniosą koszty w podwójnej wysokości płacąc 
firmie i gminie. W takiej sytuacji należy jak najszybciej sporządzić i wysłać listem 
poleconym wypowiedzenie umowy. Można je również dostarczyć osobiście. Ważne, 
by wypowiedzenie  było podpisane przez tą osobę, która zawarła umowę z firmą 
wywożącą śmieci. 

Czy mieszkaniec spółdzielni płaci za ilość osób zameldowanych czy zamiesz-
kałych w mieszkaniu lub domu? 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest w naszym mie-
ście od ilości osób faktycznie mieszkających w danym mieszkaniu lub domu. 

Czy dostanę od gminy pojemniki?
W naszym mieście w ramach pobieranej opłaty gmina wyposaży wszystkie nieru-
chomości w pojemniki na odpady komunalne. 

Jakie pojemniki na odpady są używane w Sosnowcu w blokach i domach 
jednorodzinnych?
Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w naszej gminie stosuje się 
pojemniki w następującej kolorystyce (system trójpojemnikowy):
• szary lub czarny z zieloną klapą z napisem „Szkło”
• szary lub czarny z żółtą klapą z napisem „Odpady suche”
• szary lub czarny z klapą w tym samym kolorze z napisem „Odpady mokre”

Jakie śmieci powinienem wyrzucać do pojemnika z napisem „Szkło”?
Do tego pojemnika powinny trafiać wyłącznie bezbarwne i kolorowe butelki i słoiki. 
Pamiętajmy, że do szkła nie zaliczamy tutaj luster, szyb okiennych ani samochodo-
wych, żarówek ani świetlówek.

Co powinno trafiać do pojemnika na odpady suche?
Tutaj należy wrzucać wszelkiego rodzaju opakowania plastikowe (butelki, PET-y,  
pojemniki np. po jogurtach, kartony po mleku i innych napojach, folie, torebki  

Od 1 lipca weszły w życie zapisy nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, a wraz z nią duże zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi w naszym 
mieście. Od tej pory to miasto będzie pobierało od właścicieli nieruchomości opłaty 
 – a w zamian odbierało od nich śmieci. 

Czy wiesz, jak będzie działał nowy system i jak należy prawidłowo segregować śmieci? 
Jeśli masz wątpliwości, przeczytaj nasze pytania i odpowiedzi!

Komu mogę zadać dodatkowe pytania?
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem specjalnej infolinii uruchomionej przez Gminę: Tel. 32 296 07 26. 
Więcej informacji znajdziesz również na stronach internetowych www.sosnowiec.pl i www.mzso.sosnowiec.pl. 

Projekt „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


