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Świat się zmienia.
Zmieniaj się razem z nim.
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Szanowni 
PAŃSTWO!

Kiedy oddawaliśmy w Państwa ręce pierwsze wydanie biu-
letynu „Zmieniasz siebie – zmieniasz świat” w 2013 r., nie 
spodziewaliśmy się, że zostanie on doceniony w skali ogól-
nopolskiej. Nasz informator otrzymał kilka ważnych nagród 
w prestiżowych konkursach wydawniczych. Nie wydaliśmy 
jednak tej publikacji dla poklasku i nagród. Chcieliśmy za-
komunikować rewolucyjne wówczas zmiany, jakie przynio-
sła ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
oraz przeprowadzić naszych mieszkańców przez „śmiecio-
wą rewolucję”. Z perspektywy czasu, możemy stwierdzić, 
że ten cel został osiągnięty.
W kwestii gospodarowania odpadami wszyscy dojrzeliśmy. 
Nie mówimy już o rewolucji, lecz o ewolucji. Jednak zmie-
niająca się rzeczywistość wymaga od nas określonych dzia-
łań, które – mamy taką nadzieję – przysłużą się wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy.
W drugiej edycji biuletynu, o zmienionym tytule „Świat się 
zmienia. Zmieniaj się razem z nim”, oprócz kompendium 
wiedzy na temat gospodarowania odpadami w Gminie 

Gierałtowice, znajdziecie Państwo także nowe tematy. 
Informujemy o zaletach płynących z kompostowania od-
padów zielonych i przestrzegamy przed szkodliwością spa-
lania śmieci w domowych piecach. Wierzymy, że informacje 
te okażą się dla Państwa przydatne, a forma ich prezenta-
cji – nowoczesna i atrakcyjna.
Pozostajemy otwarci na Państwa sugestie, dziękując za 
słowa uznania, jak i konstruktywną krytykę.

Zapraszam do lektury.

Ewolucja,
NIE REWOLUCJA

...czyli czego w temacie odpadów komunalnych 
możemy się spodziewać w 2016 r.?
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Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi stał się 
faktem. Zaczynamy już powoli zapominać o czasach, kie-
dy wszystko wyrzucało się „jak popadnie”. Nie oznacza to 
jednak końca zmian. Każdy rok przynosi nowe doświadcze-
nia, za którymi idą zmiany. Co to będzie oznaczać w prak-
tyce dla mieszkańców naszej gminy w 2016 r.?

STAWKI i OPŁATY
Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w Gminie Gierałtowice wzrosły z upływem 
czasu, a wraz z nimi wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami. Nowa taryfa obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
Ci z Państwa, którzy segregują śmieci, zapłacą 10,50 zł 
miesięcznie za osobę. Pozostali, którzy tego nie robią, za-
płacą 19,50 zł miesięcznie za osobę.
Zmiana ta nie wiąże się z koniecznością składania nowej 
deklaracji. Wszyscy właściciele nieruchomości otrzymali 
zawiadomienie o nowej wysokości opłaty, zgodnie z da-
nymi podanymi w złożonej wcześniej deklaracji.

ZASADY ODBIERANIA ODPADÓW
Na mocy przeobrażeń w przepisach od początku roku we-
szły w życie następujące zmiany:
a) Częstotliwość – zmieszane odpady komunalne będą 
odbierane co dwa tygodnie, a nie jak do tej pory – raz 
w miesiącu. Harmonogram dostępny jest  na stronie in-
ternetowej gminy, w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI.
b) Pojemniki – w ramach uiszczanej  opłaty gmina zapew-
nia 1 pojemnik na zmieszane odpady komunalne o po-
jemności 120 l na 4 osoby zamieszkujące nieruchomość. 
W przypadku, gdy domowników jest więcej, zapewniamy 
kolejny taki sam pojemnik na dalsze 4 osoby w gospodar-
stwie domowym.
c) Odpady wielomateriałowe – do tej pory kartony 
po mleku i sokach (tetrapak) wyrzucane były do worka 

niebieskiego. Obecnie należy je wyrzucać do worka żół-
tego (tworzywa sztuczne).
d) Odpady zielone – wprowadzamy limit ilości worków 
odbieranych sprzed nieruchomości. Od 1.04 do 30.11 pod-
czas jednego wywozu można wystawiać 7 worków z bio-
odpadami o pojemności 120 l każdy z jednej nierucho-
mości zamieszkałej. Uwaga! Worków może być więcej, 
pod warunkiem, że ich łączna pojemność nie przekroczy 
840 l. W przypadku, gdy zostanie przekroczony limit lub 
zajdzie potrzeba odbioru odpadów zielonych poza harmo-
nogramem, można dostarczyć je do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przez cały rok.
e) Odpady remontowo-budowlane – jeżeli prowadzony 
został  w domu remont we własnym zakresie, nadal można 
pozbyć się takich odpadów w PSZOK, pod warunkiem, że 
ich ilość nie przekroczy 1 m³ rocznie na nieruchomość. 
Na życzenie udostępniamy również worek typu „big bag” 
o pojemności 1m³ – jest to jednak usługa dodatkowo płatna.
f) Godziny odbioru – odpady komunalne powinny być 
wystawiane przed nieruchomością do godz. 6:00, a nie 
jak do tej pory – do godz. 7:00.
g) Składanie deklaracji o wysokości opłaty – teraz 
oprócz formy pisemnej, udostępniamy również możliwość 
złożenia takiego dokumentu w formie elektronicznej, za 
pośrednictwem platformy ePUAP. W tym celu niezbędne 
jest jednak posiadanie tzw. bezpiecznego podpisu elek-
tronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Referacie 
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice. 
W przypadku nieprawidłowości w odbiorze odpadów ko-
munalnych sprzed nieruchomości lub w punkcie selektyw-
nego zbierania odpadów komunalnych, prosimy o interwen-
cję w ciągu trzech dni na adres e-mail: ros@gieraltowice.pl 
lub telefonicznie: (32) 301 13 91, (32) 301 13 92.

WYDAWCA: VIS Media na zlecenie Urzędu Gminy  
w Gierałtowicach. ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Marta Pyzik, 
Agnieszka Grabowska, Tomasz Illg, Ewa Stępniewicz, Ewa Lenc. 
ILUSTRACJE: Chris 
ZDJĘCIA: Hubert Stępniewicz
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Wy pytacie, 
MY ODPOWIADAMY

Segregacja śmieci i gospodarka odpadami 
wciąż rodzą wiele pytań. Postaramy się rozwiać 
najważniejsze wątpliwości.

W jaki sposób nowi mieszkań-
cy mogą przystąpić do syste-
mu gospodarowania odpadami 
komunalnymi?
W ciągu 14 dni od zamieszkania pod 
nowym adresem należy złożyć do 
gminy deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Na jej podstawie zostanie 
ustalona wysokość opłat, a  nieru-
chomość zostaje objęta systemem 
gospodarki odpadami komunalnymi.

Co zrobić w przypadku zmia-
ny danych zawartych w dekla-
racji (liczba osób, adres, nowy 
numer porządkowy budynku 
mieszkalnego)?
W ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany 
należy złożyć nową deklarację.

Czy w przypadku, gdy dzieci stu-
diują i mieszkają poza domem, 
ale są u mnie zameldowane, na-
leży za nie uiszczać opłatę za wy-
wóz śmieci?
W deklaracji uwzględniamy tylko oso-
by faktycznie zamieszkujące pod da-
nym adresem. W przypadku innych 

osób (zameldowanych, ale nie miesz-
kających z nami, np. pracujących za 
granicą lub studiujących w innym mie-
ście), w ciągu 14 dni przedstawiamy do-
kument potwierdzający ten fakt wraz 
z nową deklaracją.

Co w przypadku gdy zmienił się 
właściciel nieruchomości?
Nowy właściciel składa nową dekla-
rację o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, 
natomiast poprzedni właściciel – tzw. 
deklarację zerową.

Co w przypadku, gdy na nie-
ruchomości zamieszkałej pro-
wadzona jest działalność 
gospodarcza?
Właściciel takiej nieruchomości skła-
da w gminie deklarację tylko dla za-
mieszkałej części nieruchomości. 
Natomiast odpady powstałe w wyniku 
prowadzonej działalności gospodar-
czej są odbierane na mocy odrębnej 
umowy, którą należy podpisać z fir-
mą wpisaną do rejestru działalności 
regulowanej. Rejestr ten jest prowa-
dzony przez Wójta Gminy Gierałtowice.

W jaki sposób pobierane są opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi?
Opłaty należy dokonywać do koń-
ca każdego kwartału (z  wyjątkiem 
IV kwartału, gdzie termin płatności 
mija 15 grudnia) na indywidualny nu-
mer rachunku bankowego (otrzyma-
my go po złożeniu deklaracji) przele-
wem pocztowym, bankowym, w kasie 
Urzędu lub w biurach sołtysów.

Kto zapewnia pojemniki na od-
pady zmieszane? 
W ramach uiszczanej opłaty gmina za-
pewnia 1 pojemnik na zmieszane od-
pady komunalne o pojemności 120 l 
na 4 osoby zamieszkujące nierucho-
mość. Gdy domowników jest więcej, 
zapewniamy kolejny taki sam pojem-
nik na dalsze 4 osoby.

Czy mogę doposażyć nierucho-
mość w dodatkowe pojemniki na 
odpady zmieszane?
Oczywiście, jeżeli odpady nie miesz-
czą się w  jednym pojemniku, moż-
na dokonać zakupu dodatkowe-
go pojemnika we własnym zakresie 

i  na własny koszt. Liczba pojemni-
ków nie wpływa na wysokość opła-
ty. Pojemnik musi spełniać określone 
normy a jego pojemność może wyno-
sić 110 do 1100 l.

Czy za worki na odpady segrego-
wane muszę dodatkowo płacić?
Nie, worki na poszczególne rodzaje 
odpadów są dostarczane właścicielo-
wi nieruchomości w ramach uiszczo-
nej opłaty. Worki są również dostęp-
ne w Urzędzie Gminy oraz w biurach 
sołtysów.
 
Jak często opróżniane są po-
jemniki zawierające odpady 
zmieszane i co w sytuacji, jeśli 
pojemnik zostanie zapełniony 
wcześniej? Jak często są odbie-
rane odpady segregowane?

Pojemniki na zmieszane odpady ko-
munalne są opróżniane co dwa tygo-
dnie. W przypadku wcześniejszego za-
pełnienia pojemnika można na stałe 
wyposażyć nieruchomość w dodat-
kowy kubeł lub doraźnie wykorzystać 
worki. Odpady segregowane (tworzy-
wa sztuczne, metal, szkło papier, opa-
kowania wielomateriałowe) odbiera-
ne są raz w miesiącu. Harmonogram 
odbioru dostępny jest na stronie inter-
netowej Gminy Gierałtowice: www.gie-
raltowice.pl w zakładce GOSPODARKA 
ODPADAMI.

Kto i w jaki sposób kontroluje 
sposób segregowania odpadów? 
Kiedy może być naliczona wyż-
sza stawka?
Nadzór nad prawidłową segregacją od-
padów sprawuje gmina. W przypadku 

wystąpienia nieprawidłowości firma 
odbierająca odpady zgłasza ten fakt 
w Urzędzie Gminy. Po przeprowadze-
niu postępowania wyjaśniającego, wła-
ścicielowi nieruchomości może zostać 
podwyższona opłata, zgodnie ze staw-
ką opłat za odpady niesegregowane.

Kto sprawuje nadzór nad prawi-
dłowym postępowaniem ze śmie-
ciami odebranymi od nas przez 
firmę?
Nadzór nad prawidłowym zagospoda-
rowaniem odpadów przez odbierają-
cego sprawuje gmina.

Co zrobić z gruzem powstałym 
w przypadku remontu budynku? 
Odpady budowlane i  remontowe, 
powstające w  wyniku drobnych re-
montów budynku można dostarczyć 

PO TYSIĄCKROĆ! 1000 LAT ROZKŁADAJĄ SIĘ NIEKTÓRE Z METALI I PLASTIKÓW.                A TY  ILE CZASU POTRZEBUJESZ, ŻEBY WRZUCIĆ JE DO WŁAŚCIWEGO POJEMNIKA?
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Czas 
RZUCIĆ 
PALENIE

Czy wiesz, kto emituje najwięcej 
zanieczyszczeń powietrza? Wielkie 
zakłady przemysłowe? Rosnąca liczba 
samochodów w miastach? Nie zgadłeś. 
Najbardziej trujemy się sami nawzajem, 
a spalanie śmieci w domowych 
piecach i kotłach jest tego najgorszym 
przykładem.

we własnym zakresie do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, pod warunkiem, że 
ich ilość nie przekroczy 1 m³ rocznie. 
W przypadku większych remontów 
można odpłatnie zamówić worek typu 

„big-bag” w Urzędzie, a większe konte-
nery bezpośrednio w firmach wpisa-
nych do rejestru prowadzonego przez 
Wójta. Usługa ta nie dotyczy remon-
tów wykonywanych przez firmy świad-
czące usługi remontowo-budowlane, 
w tym remontów wykonywanych w ra-
mach tzw. szkód górniczych.

Jakie są terminy odbioru odpa-
dów zielonych i ile worków mogę 
wystawić?
Od 1 kwietnia do 30 listopada odpa-
dy zielone odbierane są w każdą dru-
gą i czwartą sobotę miesiąca. Podczas 
jednego wywozu firma odbiera sprzed 
nieruchomości siedem worków z bio-
odpadami o pojemności sto dwadzie-
ścia litrów każdy. Worków tych może 
być więcej, pod warunkiem, że łączna 
suma pojemności nie przekroczy 840 l. 

Co zrobić z większą ilością odpa-
dów zielonych?
Najlepszym sposobem jest ich kom-
postowanie. Istnieje również możli-
wość dostarczenia we własnym za-
kresie tych odpadów do punktu 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

Jakie rodzaje odpadów przyj-
mowane są w punkcie selek-
tywnego zbierania odpadów 
komunalnych?
Odpady wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, od-
pady niebezpieczne, zużyte opony, 

odpady zielone, zużyte baterie, od-
pady budowlane i remontowe w ilo-
ści nie przekraczającej 1 m³ rocznie.

W jaki sposób określane jest wy-
korzystanie limitu odpadów 
budowlanych?
Pracownik punktu selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych okre-
śla ilość przywiezionych odpadów, 
a następnie zaznacza na liście, z któ-
rej nieruchomości pochodzą, wpisu-
je ich ilość oraz datę dostarczenia. 

Osoba dostarczająca odpady potwier-
dza powyższe dane własnoręcznym 
podpisem. Pracownik punktu odmó-
wi przyjęcia odpadów w przypadku 
przekroczenia limitu odbioru odpa-
dów budowlanych.

CZAS RZUCIĆ PALENIE
Czy wiesz, że 80% zanieczyszczeń powietrza pochodzi 
z kominów naszych domów? Najbardziej trujemy się sami, 
a spalanie śmieci w domowych piecach i kotłach jest tego 
najgorszym przykładem.
W okresie grzewczym wciąż wiele osób pali w piecach i ko-
tłach śmieciami. Spalanie to przebiega w niskiej tempera-
turze, co powoduje, że wytwarzane są silnie trujące sub-
stancje. Przez kominy wydostają się do powietrza, którym 
oddychamy. Można temu jednak zapobiec. To prostsze niż 
nam się wydaje.

„OSZCZĘDNY” PŁACI DWA RAZY
Wystarczy, że przestaniemy palić plastikami, kolorowymi 
magazynami, workami foliowymi, kartonami po napojach 
i mleku, gumami, drewnem lakierowanym itp. To tylko po-
zorna oszczędność opału. Spalając odpady w domu, nisz-
czymy piec oraz instalację kominową. Osadza się w niej tzw. 
mokra sadza, a czarny gryzący dym opada na nasze dział-
ki i oblepia elewacje domów. Ponadto substancje, które 
odkładają się w przewodach kominowych w każdej chwi-
li grożą pożarem domu! 
Po co podejmować takie ryzyko, skoro komunalne odpa-
dy zmieszane wywożone są w naszej gminie co dwa tygo-
dnie, a segregowane odpady komunalne raz w miesiącu. 
Za niewielką miesięczną opłatą możesz oddać wszystkie 
odpady, w każdej ilości. Porównaj wszystkie koszty, a zo-
baczysz, co opłaci Ci się bardziej.
To także dobry moment, by pomyśleć o wymianie starego 
kotła węglowego na nowy, ekologiczny. Pamiętaj! Gmina 
dofinansowuje tę inwestycję. Więcej informacji zasięgniesz 

pod numerem telefonu: 32 30 11 392 lub poprzez e-mail: 
ros@gieraltowice.pl.

Substancje szkodliwe wytwarzane podczas spalania:
▷ tlenki węgla
▷ tlenki siarki i azotu
▷ groźne związki chloru i fluoru
▷ metale ciężkie: rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom
▷  wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,  
     włącznie z benzo(a)pirenem
▷ węglowodory alifatyczne
▷ aldehydy i ketony
▷ dioksyny, furany
▷ pyły wraz z rakotwórczymi smołowymi aerozolami.

Substancje te powodują:
▷ nowotwory złośliwe
▷ choroby niedokrwienne serca
▷ zaburzenia rytmu serca
▷ niewydolność krążenia
▷ zaburzenia układu oddechowego
▷ nadciśnienie tętnicze
▷ astmę
▷ obniżoną odporność i alergie.

28 TYS. POLAKÓW UMIERA ROCZNIE NA CHO-
ROBY ZWIĄZANE ZE ZŁYM STANEM POWIETRZA*

* dane Komisji Europejskiej

PODCZAS JEDNEGO W Y WOZU FIRMA ODBIERA SPRZED NIERUCHOMOŚCI SIEDEM               WORKÓW Z BIOODPADAMI O POJEMNOŚCI STO DWADZIEŚCIA LITRÓW K A ŻDY.

Punkt jest czynny w następujących 
godzinach (z wyjątkiem poniedział-
ków, świąt i dni ustawowo wolnych 
od pracy): 

Do kogo mogę się zwrócić w przy-
padku pytań lub wątpliwości?
Do Państwa dyspozycji są pracow-
nicy Referatu Ochrony Środowiska: 
tel.: 32 30 11 391 lub 32 30 11 392,  
e-mail: ros@gieraltowice.pl.

Do punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów 
Komunalnych oddajemy: 
▷ meble oraz inne podobne  
    odpady wielkogabarytowe
▷  sprzęt elektryczny i elektroniczny
▷ zużyte opony
▷ odpady zielone
▷ odpady budowlane i rozbiórko-

we, wytworzone poza terenami 
budów, na nieruchomościach za-
mieszkałych, z remontów prowa-
dzonych we własnym zakresie, 
np. gruz, styropian, tapety, kafel-
ki itp.

▷ odpady niebezpieczne (w tym 
chemikalia), np. puszki po far-
bach, lakierach, resztki farb, la-
kierów, rozpuszczalników, 
opakowania po środkach chwa-
stobójczych i owadobójczych.

▷ żarówki i świetlówki  

Co należy wiedzieć o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych?

wtorek, czwartek, sobota: 
8:00 – 12:00 
środa, piątek: 
14:00–18:00.

Wszystkie odpady można odda-
wać do punktu w  dowolnej ilości 
(poza budowlanymi, w  przypad-
ku których obowiązuje roczny limit  
1 m3 na nieruchomość). Należy jedy-
nie pamiętać, aby były one posegrego-
wane i zabezpieczone w takiej formie, 
która umożliwi ich dalszy transport. 
Rozładunku odpadów (w  tym tak-
że odpadów zielonych w  workach) 
dokonujemy sami, w miejscu wska-
zanym przez pracowników PSZOK. 
Pamiętajmy również, aby odpady 
wymagające opakowania przywieźć 
w szczelnie zamkniętych i opisanych 
pojemnikach. W  przypadku niedo-
stosowania się do powyższych zasad 

– a także uzasadnionego podejrzenia, 
że śmieci pochodzą z działalności go-
spodarczej – obsługa PSZOK może od-
mówić przyjęcia odpadów.
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Zielony, niebieski, żółty i brązowy – te 
kolory zapadły nam głęboko w pamięć 
w kontekście segregowania odpadów. 
Wyrzucając śmieci, działamy już nie-
mal odruchowo choć jeszcze niedaw-
no nowe zasady gospodarki odpada-
mi komunalnymi wydawały nam się 

„śmieciową rewolucją”. Ale czy na pew-
no wiemy, w którym worku ma się zna-
leźć KAŻDY odpad? Potraktujmy po-
niższą ściągawkę jako powtórzenie 
wiedzy przed klasówką z  odbioru 
śmieci, a dla tych z Państwa, którzy 
są w naszej gminie nowi, niech to bę-
dzie praktyczne kompendium wiedzy 
na temat tego, co, gdzie i jak wyrzucać.

Teoretycznie to bardzo proste. Mamy 
4 rodzaje worków, które dostaniemy 
od gminy:

▷ gazety, czasopisma, katalogi,  
    zeszyty
▷ kartony
▷ tektura
▷ papier biurowy
▷ torebki papierowe 
    i papier pakowy.

▷ odpady ulegające biodegradacji, ta-
kie jak: trawa, liście, miękkie gałązki 
z przycinki krzewów, części roślin po-
chodzące z pielęgnacji ogrodów.

Kolor ma znaczenie
SEGREGACJA ODPADÓW W PRAKTYCE, 
CZYLI NIBY WSZYSTKO JASNE, ALE...

ZIELONY szkło

NIEBIESKI papier 

ŻÓŁTY plastik / metal / op. wielomateriałowe

BRĄZOWY odpady organiczne  „zielone"

▷  butelki szklane
▷  słoiki
▷  szklane opakowania po  
    kosmetykach. 

▷ szyby
▷ lustra
▷ kryształy, porcelana, ceramika 
▷ naczynia żaroodporne
▷ doniczki
▷ żarówki i świetlówki, lampy
▷ ekrany telewizyjne
▷ szkło okularowe. 

▷ butelki plastikowe typu PET
▷ plastikowe zakrętki
▷ puste butelki plastikowe po kosme-

tykach i środkach czystości
▷  kubki po produktach spożywczych  
   (jogurtach, margarynach)
▷ folie i torebki z tworzyw sztucznych,  
   reklamówki
▷  opakowania po artykułach sypkich 
    (makaronie, mrożonkach)
▷  opakowania wielomateriałowe typu  
    tetra pak (kartony po napojach)
▷ puszki, pudełka, folie stalowe  
     i aluminiowe. 

▷ opakowania po lekarstwach
▷ puszki i pojemniki po farbach
▷ opakowania po olejach  
    spożywczych i samochodowych    
    oraz smarach
▷ opakowania po środkach  
   chwastobójczych i owadobójczych
▷ opakowania po aerozolach, lekach
▷ styropian
▷ guma
▷ baterie
▷ sprzęt AGD/RTV.

PAMIĘTAJ!
Zgniataj plastik 
przed wyrzuceniem. 

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

PAMIĘTAJ! Nie tłucz szkła 
przed wrzuceniem do worka.

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

▷ papier lakierowany i foliowany  
    (po maśle, margarynie)
▷ tapety
▷ papier termiczny i przebitkowy  
   (używany w faksach i paragonach)
▷ worki po cemencie, zaprawach        
    budowlanych
▷ kartony po napojach
▷ kalki
▷ zatłuszczony papier
▷ pampersy, podpaski i inne  
   artykuły higieniczne.

▷ odpady kuchenne i spożywcze 
▷ resztki jedzenia. 

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

PAMIĘTAJ!
Usuń niepapierowe elementy, 
takie jak zszywki. Usuń twarde, 
lakierowane okładki z książek.

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

ODPADY ZMIESZANE
Pozostałe odpady, które nie nadają się 
do segregacji, wrzuć do pojemnika na 
odpady zmieszane: 
▷ butelki i  opakowania po olejach  
    spożywczych
▷ butelki po produktach  
    spożywczych z zawartością
▷ opakowania po aerozolach 
    (dezodorantach, odświeżaczach  
    powietrza, piance do golenia)
▷ porcelana, ceramika, szklane  
   doniczki
▷ nakrętki ze słoików
▷ zwykłe żarówki, reflektory,  
    lustra, szkło stołowe, okularowe  
    i żaroodporne
▷ kalki, papier faksowy, papierki po   
    maśle, margarynie
▷ odpady higieniczne, np. podpaski,  
    waciki, pieluchy jednorazowe,  
     tubki po paście do zębów
▷ popiół
▷ odpadki kuchenne itp. 

GDZIE MOGĘ ODDAĆ ZUŻYTE 
BATERIE I AKUMULATORY?
Zużyte baterie i akumulatory, z uwa-
gi na znajdujące się w nich silnie tok-
syczne (w tym – rakotwórcze) związ-
ki i pierwiastki chemiczne, powinny 
znaleźć się w wyznaczonych do tego 
punktach na terenie naszej gminy:

Instytucje publiczne:
1. Urząd Gminy Gierałtowice 
ul. Ks. Roboty 48
44 – 186 Gierałtowice
2. Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Powstańców Śl. 1
44 – 186 Gierałtowice
3. Pałac w Przyszowicach 
ul. Parkowa 11
44 – 178 Przyszowice
Placówki oświatowe:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Gierałtowicach 
ul. Powstańców Śl. 41 
44 – 186 Gierałtowice
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Kompostowanie – 
(EKO)LOGICZNE, PROSTE I TANIE
Czy ze śmieci organicznych można coś stworzyć: bez większego wysiłku 
i w przydomowym ogródku? Ależ oczywiście! Przysłużysz się swoim roślinom. 

Wielu z nas na myśl o śmieciach or-
ganicznych, krzywi się z niesmakiem. 
W naszej wyobraźni są one źródłem 
bakterii i drobnoustrojów, a fermen-
tując, wydzielają mało eleganckie za-
pachy. Chcemy się ich więc pozbyć 
jak najszybciej i mieć problem z gło-
wy. Tymczasem bioodpady potrafią 
zmienić się w naturalny, pożyteczny 
i bezpieczny nawóz. Kluczem jest ha-
sło: KOMPOSTOWANIE.

Co to takiego?
Kompostowanie to nic innego, jak pro-
ces rozkładu materii organicznej, któ-
rego efektem jest wytworzenie natu-
ralnego nawozu z odpadów, przede 
wszystkim roślinnych.

Jak to zrobić?
Aby wyprodukować kompost, po-
trzebny nam jest kompostownik. 
Możemy w tym celu wykorzystać pla-
stikowy pojemnik – łatwiejszy w utrzy-
maniu, bardziej estetyczny i trwały, ale 
droższy. Zdecydowanie tańszym spo-
sobem jest ułożenie pryzmy lub budo-
wa drewnianego kompostownika, któ-
ry w okresie zimowym należy okryć 
warstwą izolacyjną.
Najlepszym miejscem do założenia 
kompostownika w ogródku jest za-
cienione i osłonięte od wiatru miej-
sce, tak aby uniknąć przesuszenia 
kompostu. Na dnie kompostownika 

układamy warstwę połamanych gałę-
zi oraz drobnych gałązek. W ten spo-
sób tworzymy warstwę drenażową. 
Następną powłokę stanowi zeszło-
roczny kompost oraz ziemia ogrodo-
wa. Kolejne warstwy stanowią odpady, 
takie jak: trawa, liście, nadziemne czę-
ści chwastów, fragmenty roślin, reszt-
ki kuchenne (np. obierki, fusy po ka-
wie), przekładane warstwami ziemi 
lub drobnymi gałązkami.

Co się nadaje na kompost,  
a co nie?
TAK
▷  skoszona trawa
▷ rozdrobnione gałęzie
▷ opadłe liście, przekwitnięte kwiaty
▷ chwasty bez nasion
▷  ziemia z doniczek i skrzynek
▷  popiół drzewny z kominka czy grilla
▷  resztki owoców i warzyw
▷  skorupki jaj
▷  fusy z kawy i herbaty
▷  słoma i siano

NIE
▷ chwasty z nasionami
▷ rośliny ogrodowe porażone 

chorobami
▷ pestki
▷ fragmenty kasztanowca, buku, dębu    

 i orzecha włoskiego
▷ gotowane pozostałości z  kuchni 

(zwłaszcza mięso i kości)

Co dalej?
Proces dojrzewania kompostu trwa 
ok. 18 miesięcy, ale przy zastosowaniu 
odpowiednich zabiegów przyspiesza-
jących rozkład, kompost powinien być 
gotowy po 6–8 miesiącach (w kompo-
stowniku nawet po 2–3 miesiącach!). 
Charakteryzuje się sypką konsysten-
cją, ciemnobrunatnym kolorem i zapa-
chem świeżej ziemi. Doskonale użyźni 
glebę w naszych ogrodach, sprawdzi 
się jako naturalny nawóz dla warzyw, 
drzew i krzewów owocowych oraz ro-
ślin ozdobnych, a po rozdrobnieniu 
także dla roślin doniczkowych.

Jakie są główne zalety 
kompostowania?
▷ Odpady się nie marnują, lecz w wy-
niku fermentacji stają się nawozem, 
dzięki któremu uboga w  składniki 
odżywcze i mineralne gleba staje się 
żyzna, bogata w próchnicę (humus), 
przewiewna i pulchna.
▷ Odpady nie trafiają na wysypiska 
śmieci, nie wymagają także użycia 
energii, transportu ani opakowań.
▷ Stosowanie kompostu nie ma ne-
gatywnego wpływu na glebę; w od-
różnieniu od nawozów sztucznych 
czy obornika, nie grozi też zatruciem 
środowiska.
30– 50% – o tyle zmniejsza się licz-
ba odpadów na wysypiskach dzię-
ki kompostowaniu

GDZIE MOGĘ ODDAĆ PRZETERMINOWANE LUB ZBĘDNE LEKI?

Miejsce zbierania Godziny otwarcia

Apteka Św. Barbary
ul. Ks. Roboty 76
44-186 Gierałtowice

Poniedziałek – Piątek 
8:00 – 19:00
Sobota: 8:00 – 13:00

Ośrodek Zdrowia w Gierałtowicach
ul. Powstańców Śl. 1
44-186 Gierałtowice

W godzinach pracy 
Ośrodka

Apteka „Medico” Musioł
ul. Swobody 1
44-177 Paniówkiw

Poniedziałek – Piątek: 
8:30 – 17:00
Sobota: 9:00 – 12:00

Apteka Św. Anny
ul. Polna 29b,
44-178 Przyszowice

Poniedziałek – Piątek: 
8:00 – 18:00
Sobota: 8:30 – 13:00

Apteka „Nasza”
ul. Parkowa 2b,
44-178 Przyszowice

Poniedziałek – Piątek: 
8:00 – 18:00
Sobota: nieczynne

Ośrodek Zdrowia w Chudowie
ul. Szkolna 54,
44-177 Chudów

W godzinach pracy 
Ośrodka

Apteka Bezcenne Zdrowie
ul. Powstańców Śl. 46,
44-186 Gierałtowice

Poniedziałek – Piątek 
8:00 – 18:00
Sobota: 9:00 – 13:00

KOMP OS TOWAĆ  MOŻN A  N AWE T  TA K IE  R ZEC Z Y,  JA K :  F ILTRY  I  TOREB K I              Z  HERB ATĄ ,  RE SZ TK I  WEŁN Y,  SKORUPK I  JA J,  A  N AWE T  PIÓR A .

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Przyszowicach
 ul. Szkolna 4,  44 – 177 Przyszowice
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Paniówkach
ul. Zwycięstwa 44,  44 – 177 Paniówki
4. Szkoła Podstawowa w Chudowie 
ul. Szkolna 52,  44 – 177 Chudów

Placówki handlowe:
1. PPHU „CHELMAR” Maria Wiaterek, 
Robert Wiaterek 
ul. Ks. Roboty 58,  44 – 186 Gierałtowice
2. Sklep Przemysłowy Foks Michał 
ul. Zwycięstwa 102, 44 – 177 Paniówki
3. FOKSI Foks Michał 
ul. Zabrska 35,  44 – 177 Paniówki
4. Sklep spożywczy Herdzin 
Waldemar 
ul. Zabrska 29A,  44 – 177 Paniówki

Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych
ul. K. Miarki 89a, 44 – 186 
Gierałtowice
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INFORMACJE O OPŁATACH

 Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe 
stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi: 

▷ 10,50 zł miesięcznie za osobę   
    w przypadku segregacji odpadów

▷ 19,50 zł miesięcznie za osobę  
   gdy odpady nie są segregowane

Wpłat można dokonywać w  kasie 
Urzędu Gminy, w  biurach sołtysów 
lub bezpośrednio na indywidualny nu-
mer rachunku bankowego z dopiskiem 

„kod płatnika, opłata za kwartał …”. 
Indywidualny numer rachunku banko-
wego właściciel nieruchomości otrzy-
muje po złożeniu deklaracji.

Terminy płatności:
31 marca (I kwartał)
30 czerwca (II kwartał)
30 września (III kwartał)
15 grudnia (IV kwartał)

Informacji udzielają pracownicy 
Referatu Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Gierałtowice pod
nr. tel. 32 30-11-391
nr. tel. 32 30-11-392
e-mail: ros@gieraltowice.pl
www.gieraltowice.pl


