
Porządkujemy świat!

Zasady gromadzenia odpadów komunalnych 
w Gminie Wojkowice



Segregacja odpadów to przede wszystkim wyraz troski o środowisko naturalne. 
Recykling to także nasz obowiązek – zgodnie z prawem unijnym Polska do końca 
tego roku musi osiągnąć 50 proc. poziom recyklingu, a w 2035 roku ma to być już 
65 proc.

Kluczem do skutecznego recyklingu odpadów jest ich właściwa 
segregacja „u źródła” powstania, czyli w gospodarstwach 
domowych. Prawidłowo prowadzona wpływa znacząco na 
zmniejszenie udziału odpadów surowcowych, w strumieniu odpadów 
komunalnych, które nie nadają się do odzysku. Wyselekcjonowane 
ze strumienia odpadów komunalnych frakcje można ponownie 
wykorzystać lub poddać recyklingowi.

Przetworzenie odpadów w procesie recyklingu pozwala na uzyskanie wartościowych 
surowców i wytworzenie nowych produktów znacznie niższym kosztem dla 
środowiska naturalnego. Dzięki segregacji przyczyniamy się do zmniejszenia 
zużycia wody i cennych surowców naturalnych oraz redukcji emisji 
szkodliwych substancji do atmosfery.

Masz wątpliwości w jaki sposób dobrze segregować odpady? Informacje 
zawarte w ulotce, którą właśnie trzymasz w rękach na pewno Ci w tym pomogą!

Dlaczego warto segregować odpady?

Jak segregować?

NALEŻY WRZUCAĆ:
wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie 
recyklingu, m.in.:
• zużyte środki higieny osobistej, zużyte ręczniki 

papierowe 
• resztki po posiłkach (np. wędliny, mięsa i kości) 
• tłusty i zabrudzony papier (np. papier po maśle lub 

margarynie), stłuczone lustra, porcelanę, szklanki, 
obuwie

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:
• owoców, butelek, puszek
• leków, chemikaliów
• sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
• baterii, odpadów rozbiórkowych i budowlanych 
• zużytych akumulatorów 
• odpadów wielkogabarytowych oraz innych odpadów 

niebezpiecznych
• odpadów bio

ODPADY ZMIESZANE



DO TEJ GRUPY ODPADÓW ZALICZAMY:
• stoły
• krzesła
• szafy 
• deski
• drzwi bez szyb
• tapczany
• łóżka
• fotele 
• dywany 
• materace 
• wykładziny 
• pierzyny
• rowery
• wózki dziecięce 
• zabawki dużych rozmiarów

DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NIE NALEŻĄ:
• wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne
• odpady niebezpieczne, w tym opakowania po farbach
• części samochodowe
• motorowery
• odpady remontowe
• odpady ogrodowe
• worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne 
powstające w naszych domach, które ze względu  
na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się  
w standardowych pojemnikach, workach na śmieci.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE



BIO – ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
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TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA 
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ELEKTROSPRZĘT

ZASADY POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW 
BUDOWLANO-REMONTOWYCH  
(limit 1m³ - worek big-bag)

Elektrośmieci to wszystkie zużyte lub nieużywane urządzenia 
elektryczne i elektroniczne, które działają na prąd lub na baterie.

Odbiór odpadów remontowo-budowlanych z remontów prowadzonych 
samodzielnie przez właścicieli nieruchomości,  
w ilości do 1m3/na gospodarstwo/rok.

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o kontakt z Infolinią Wykonawcy celem 
zamówienia worka BIG BAG pod numerem telefonu 801 501 511. 

Wykonawca udostępni mieszkańcowi worek BIG BAG o pojemności do 1m3. 

Zapełniony worek BIG BAG (przez właściciela nieruchomości) zostanie przez 
Wykonawcę odebrany w terminie 7 dni od odebrania przez właściciela pustego worka 
BIG BAG.

Uwaga! Jeśli mieszkaniec chciałby, aby worek BIG BAG został udostępniony na 
dłużej (okres maksymalnie do 14 dni od dnia pobrania pustego worka), proszony jest 
o poinformowanie o tym fakcie pracownika BOK na Infolinii podczas dokonywania 
zamówienia. W przypadku braku takiej informacji worek będzie zabrany po 7 dniach.

NALEŻY WRZUCAĆ:
• odpady w postaci gruzu remontowego:

• ceglanego
• ceramicznego
• betonowego

• elementy ceramiki: 
• płytki
• potłuczona armatura sanitarna

DO ELEKTROŚMIECI ZALICZAMY:
• wszelki sprzęt AGD: 

• pralki, lodówki
• mikrofalówki
• odkurzacze, żelazka

• telefony komórkowe
• telewizory, komputery
• odbiorniki radiowe
• odtwarzacze wideo i dv
• kosiarki spalinowe
• wszelkie urządzenia zasilane elektrycznie



PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW  
GMINY WOJKOWICE

W przypadku pytań lub wątpliwości  
prosimy o kontakt mieszkańców gminy Wojkowice  

pod nr telefonu 801 501 511 
 

Pod powyższym numerem nasi pracownicy z przyjemnością 
odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania i wątpliwości 

dotyczące realizowanej przez nas usługi wywozu odpadów. 

Zapraszamy do kontaktu!

Właściciele nieruchomości zabudowy jednorodzinnej mogą 
kompostować bioodpady we własnym kompostowniku.

Jeśli się na to zdecydują, jednocześnie rezygnując z ich 
oddawania w brązowym worku, będą mogli skorzystać  

z bonifikaty i obniżyć swoją miesięczną opłatę za odpady,  
po złożeniu nowej deklaracji. 

Przydomowe kompostowniki będą podlegały kontroli  
w zakresie ich faktycznego posiadania.

MOŻLIWOŚĆ KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW
częściowe zwolnienie z opłaty

ul. Jana III Sobieskiego 125
42-580 Wojkowice

LOKALIZACJA: PUNKT CZYNNY:

poniedziałek
13.00-17.00

czwartek
8.00-12.00



PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Czy wiesz, że...?

...jeżeli wyprodukujemy 
1 tonę papieru z makulatury uratujemy 17 x

1 x

1 x

...z 35 butelek plastikowych można 
wyprodukować polar!

...z 600 puszek można zrobić

ul. Kotuchy 3
41-946 Piekary Śląskie

Szczegóły na stronie 
www.wojkowice.pl 

w zakładce „gospodarka odpadami”

Do punktu przyjmowane są bezpłatnie wszystkie odpady 
zbierane selektywnie na terenie gminy Wojkowice, które 

dostarczą właściciele nieruchomości zamieszkałych. 

Odpady budowlano-remontowe są limitowane do 1m³.

LOKALIZACJA: PUNKT CZYNNY:

poniedziałek – piątek
10.00-18.00

sobota
10.00-13.00


