
Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 

(GPZON) – JZK przy ul. Dworcowej 17d (Dzielnica Zdrój), 

tel. (32) 475-14-95 wew. 29 lub 37 
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 7.30-17.00, soboty 8.00-12.00  

(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) 

Z nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są nieodpłatnie odpady 
niebezpieczne, w tym m.in.: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, świetlówki, 

opakowania i farby zawierające substancje niebezpieczne oraz zużyte opony, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

Z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych bezpłatnie przyjmowane są:  
papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) przy ul. Norwida 34, tel. (32) 474-07-52 
(Sołectwo – Szeroka, w pobliżu Schroniska dla zwierząt i Zakładu Karnego) 

Godziny otwarcia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) 

 w okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 listopada)  
poniedziałek od 7.00 do 17.00 
wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00 
sobota od 8.00 do 12.00 

 w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca)  
poniedziałek od 10.00 do 17.00 
wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.00 do 13.00 

Odbierane są: odpady zielone powstałe w wyniku pielęgnacji ogrodów  

i terenów zielonych z nieruchomości zamieszkałych oraz z ogrodów 
działkowych usytuowanych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, 

oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 
powstające w wyniku prac remontowo-budowlanych prowadzonych 

samodzielnie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej  
a w zabudowie wielorodzinnej również przez właściciela mieszkania lub 
użytkownika lokalu mieszkalnego.  

Dostarczane odpady nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami np. 

szkłem, metalami, tworzywami sztucznymi. Warunkiem przyjęcia odpadów do 
GPZON i PSZOK jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość 
właściciela nieruchomości lub osoby działającej w jego imieniu oraz 
sporządzenie stosownego oświadczenia o pochodzeniu odpadów. 

Termin wnoszenia opłaty za gosp. odpadami komunalnymi 
Do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, tj.: 
a) za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,  
b) za II kwartał do 15 lipca danego roku, 
c) za III kwartał do 15 października danego roku, 
d) za IV kwartał do 15 stycznia następnego roku. 

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta www.jastrzebie.pl  

w zakładce „gospodarka odpadami komunalnymi”. 

Czyste Środowisko w Twojej Gminie! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Worki kolorowe lub przeźroczyste 

 
 

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój 
Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój 

Tel. (32) 47-85-100 
www.jastrzebie.pl, www.bip.jastrzebie.pl 

http://www.jastrzebie.pl/
http://www.jastrzebie.pl/
http://www.bip.jastrzebie.pl/


ŻÓŁTY POJEMNIK lub WOREK 

plastik, metal, opakowania wielomateriałowe 

ODPADY NIEBEZPIECZNE 
baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny 

WRZUCAMY 
 butelki typu PET, opakowania z tworzyw 

sztucznych po płynach, szamponach, 
produktach mlecznych itp., 

 kartony po napojach, mleku, tzw. Tetra-
pack, 

 worki foliowe, reklamówki, 
 plastikowe zakrętki, kapsle, nakrętki ze 

słoików, 
 opakowania aluminiowe, stalowe po 

napojach, konserwach, dezodorantach 
itp.,  

 czyste wiadra, doniczki, zabawki, 
 drobny złom żelazny i metale kolorowe 

(np. gwoździe, śrubki), 
 czysty styropian opakowaniowy. 

NIE WRZUCAMY 
 opakowań po substancjach 

niebezpiecznych, olejach silnikowych, 
środkach ochrony roślin, 

 wyrobów plastikowych połączonych z 
innymi materiałami, 

 puszek po farbach, lakierach, opakowań 
po piankach budowlanych, 

 opakowań po zupkach, przyprawach, 
sreberek z czekolady i kawy, wieczka z 
jogurtów, 

 opakowań po lekach, pigułkach, 
 drewna, papieru, szkła, 
 plastikowych elementów budowlanych, 
tj. rur, rynien itp. 

ODDAJEMY bezpłatnie lub w ramach 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 
 GPZON, 
 przedsiębiorcy wraz z odpadami 

wielkogabarytowymi (dotyczy wyłącznie 
większego rozmiaru zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, np. 
lodówki, pralki, zmywarki, kuchnie), 

 do punktów selektywnego zbierania  
i w trakcie zbiórek organizowanych 
przez Urząd Miasta, 

 do innych punktów zbiórki np. do aptek 
– przeterminowane leki; w placówkach 
handlowych – zużyte baterie i 
akumulatory. 

NIE WRZUCAMY 
do pozostałych odpadów komunalnych 

 

Odpady te zawierają wiele substancji 
niebezpiecznych dla zdrowia ludzi, 

zwierząt i środowiska. 
 
 
Masz prawo nieodpłatnie oddać zużyty 

sprzęt do punktu zbiórki lub przy zakupie 
nowego "1 za 1”, czyli lodówka za 
lodówkę, suszarka do włosów za 

suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp. 

 

NIEBIESKI POJEMNIK lub WOREK 
suchy, czysty papier i tektura 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY, WIĘKSZEGO ROZMIARU 
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

WRZUCAMY 
 opakowania z papieru i kartonu, 
 gazety, czasopisma, materiały 

reklamowe, 
 zeszyty, książki, papier do pisania, listy 

itp. 

NIE WRZUCAMY 
 kalek oraz papieru, termicznego, 
faksowego i przebitkowego (rachunki, 
faktury), 

 artykułów i papierów higienicznych, 
 tapet, worków po cemencie. 

ODDAJEMY 
Przede wszystkim stare meble, np. fotele, 
kanapy, szafy oraz dywany, zepsute 
wózki dziecięce, dętki i opony rowerowe  
i samochodowe. 

NIE  
 wrzucamy do pozostałych odpadów 
komunalnych 

 spalamy w piecach domowych 

ZIELONY POJEMNIK lub WOREK 
szkło bezbarwne i kolorowe 

ODPADY ZIELONE 
skoszona trawa, liście, drobne gałęzie i inne odpady roślinne 

WRZUCAMY 
 szklane butelki po sokach, po occie, 

winie (bez korka) itp. 
 słoiki bez nakrętek,  
 szklane pojemniki,  
 opakowania szklane po kosmetykach. 

NIE WRZUCAMY 
 kapsli, korków i zakrętek, 
 luster, szkła okiennego, 
samochodowego, zbrojonego, 

 naczyń żaroodpornych, z ceramiki i 
porcelany,  

 zużytych żarówek, lamp neonowych. 

WRZUCAMY 
do przydomowych kompostowników lub 
dostarczamy własnym transportem do 
punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego 
na terenie miasta. 
 

NIE 
 wrzucamy do pozostałych odpadów 
komunalnych 

 spalamy  
Z uwagi na obowiązek selektywnego zbierania 

odpadów zielonych (trawa, liście itp.) jest 
niedopuszczalne ich spalanie. 

REKLAMACJE 
dotyczące braku odbioru odpadów komunalnych można zgłaszać do Wydziału Gospodarki 

Komunalnej w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, w następującej formie: 
 pisemnej, 
 elektronicznej na adres odpady@um.jastrzebie.pl , 
 telefonicznej na numer (32) 47-85-396. 

Dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi zalecamy składanie reklamacji już następnego 
dnia roboczego. 

Odbiór ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH z zabudowy jednorodzinnej można 

zgłaszać pod numerem telefonu (32) 47-85-396 w godzinach pracy urzędu, tj.  

poniedziałek-środa 7.30÷15.30, czwartek 7.30÷17.00, piątek 7.30÷14.00. 

Odpady pozostałe po segregacji - odpady niesegregowane (zmieszane) 

WRZUCAMY 
Wszystkie odpady pozostałe po 
wysegregowaniu, np. środki higieniczne, 
pampersy, popiół, odpady kuchenne (jeśli 
nie mamy kompostownika). 

NIE  
 wrzucamy do odpadów segregowanych 
 spalamy w piecach domowych 

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 
gruz betonowy / ceglany, sanitariaty, okna i drzwi, styropian, wełna mineralna itp. 

Odpady są przyjmowane w PSZOK w następującej ilości: 
 w zabudowie jednorodzinnej - 500 kg / nieruchomość / rok 
 w zabudowie wielorodzinnej - 500 kg / każdy lokal mieszkalny / rok 

W przypadku przekroczenia w/w limitu właściciel nieruchomości ma obowiązek uiścić 
opłatę za ponad limitową ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 
odpad komunalny. 
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