














 

 

 

 

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.


