
CO WPŁYWA NA WYSOKOŚĆ OPŁATY 

ZA WYWÓZ ŚMIECI?

- LICZBA PŁATNIKÓW – CZYM NAS WIĘCEJ TYM TANIEJ!

- RZETELNA SEGREGACJA – CENY ODPADÓW 

                                              SEGREGOWANYCH SĄ NIŻSZE!

Rozliczamy się za każdą faktycznie oddaną tonę odpadów!

Wysokość opłaty 

Koszty funkcjonowania systemu 

Liczba mieszkańców gminy Pyskowice wg danych pochodzących 

   z Głównego Urzędu Statystycznego 

   (stan na dzień 30 czerwca  2019 r.)  

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały oraz na czasowy  

  wg danych z ewidencji ludności 

  (stan na dzień 30 września 2020 r.) 

Liczba osób zamieszkałych określona na podstawie złożonych 

  deklaracji (stan na dzień 30 września 2020 r.) 

  czyli liczba osób faktycznie płacących opłatę 

  za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

14 863

16 970

18 432

6 203 056,54 zł

34,80 zł

Rodzaj odpadu Cena brutto za 1 tonę

Odpady niesegregowane (zmieszane) 970,38 zł

Szkło

756,54 zł

Metale, tworzywa sztuczne, 

odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe 

Papier

Bioodpady 783,00 zł

Pozostałe 1 431,54 zł

WRZUCAMY: opakowania z tworzywa 

sztucznego (butelki po napojach, 

opakowania po szamponach, jogurtach itp.), 
plastikowe worki, torebki, reklamówki i inne 

folie, puszki po napojach i konserwach, 
drobny złom żelazny i metale kolorowe, folię 

aluminiową, nakrętki, kapsle, opakowania 
po mleku, sokach i napojach (tzw. tetra-packi), 

opakowania po przyprawach i zupach itp.

METALE
 I TWORZYWA 

SZTUCZNE

PAPIER

SZKŁO

BIOODPADY

ODPADY
NIESEGREGOWANE

 (ZMIESZANE)

WRZUCAMY: gazety i czasopisma, katalogi, 

ulotki, prospekty, zeszyty, książki, tekturę, 
torby papierowe, kartony i opakowania 

papierowe itp.

WRZUCAMY: butelki i słoiki szklane, butelki 
po napojach alkoholowych, szklane 
opakowania po kosmetykach itp.

WRZUCAMY: trawę pochodzącą 
z przydomowych ogródków, liście, zwiędłe 

kwiaty, zgniłe owoce i warzywa, łodygi roślin, 
drobne gałęzie drzew i krzewów, trociny i korę 
drzew, odpady kuchenne w postaci resztek 

żywności (bez części mięsno-kostnych), obierki, 
skorupki jaj, stary chleb, fusy po kawie 

i herbacie itp.

WRZUCAMY: wszystko to, czego nie można

umieścić w pozostałych pojemnikach 

i nie nadaje się do recyklingu, z wyłączeniem 

odpadów nietypowych i niebezpiecznych.

PAMIĘTAJ ABY ZGNIATAĆ OPAKOWANIA 
PRZED ICH WYRZUCENIEM!

PAMIĘTAJ - NIE TŁUCZ SZKŁA PRZED JEGO 
WRZUCENIEM DO POJEMNIKA, METALOWE 
LUB PLASTIKOWE ZAKRĘTKI ODKRĘĆ 
I WRZUĆ DO POJEMNIKA NA METAL 
I TWORZYWA SZTUCZNE!

PAMIĘTAJ - NIE WRZUCAJ ODPADÓW, 
KTÓRE NIE ULEGAJĄ BIODEGRADACJI
NP. WORECZKÓW FOLIOWYCH!

NIE WRZUCAMY: ceramiki, doniczek, 
porcelany, szkła okularowego, żaroodpornego
i hartowanego, zniczy z zawartością wosku, 
żarówek, świetlówek i reflektorów, szklanych
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach 
i olejach silnikowych.

NIE WRZUCAMY: przeterminowanych 

leków i chemikaliów, zużytego sprzętu 

elektronicznego i AGD, zużytych baterii 

i akumulatorów, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlanych

i rozbiórkowych, zużytych opon.

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY

NIE WRZUCAMY: opakowań po lekach, 

zużytych baterii i akumulatorów, opakowań 
po farbach, lakierach i olejach, plastikowych 

zabawek, części samochodowych, zużytego 
sprzętu elektronicznego i AGD.

NIE WRZUCAMY: odpadów higienicznych, 

kartonów po mleku i napojach, papieru 

lakierowanego i powlekanego folią, 

zanieczyszczonego papieru, papierowych 

worków po nawozach i materiałach budowlanych.

NIE WRZUCAMY: ziemi i kamieni, popiołu

z węgla kamiennego, impregnowanego 

drewna, kości i odchodów zwierząt, oleju 
jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych.

WYSOKOŚĆ OPŁATY W ZALEŻNOŚCI 
OD RODZAJU ODPADÓW


