
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OZIMEK

NA LATA 2021/2022

NIE WRZUCAMY:
●	 opakowań	z	zawartością	
(np.	żywność),

●	 części	plastikowych,	nie	będących 
opakowaniami,	części	
samochodowych,

●	 opakowań	po	olejach	i	smarach	
samochodowych

●	 styropianu,	gumy,	puszek	po	farbach,
●	 odpadów	higienicznych	(np.	pieluchy),
●	 zabawek,	sprzętu	AGD	i	RTV,	baterii,
●	 opakowań	po	lekach,	środkach	chwastobójczych,
●	 odzieży	i	tekstyliów.

WRZUCAMY:
●	 butelki	plastikowe	po	napojach,	
kosmetykach,	chemii	gospodarczej,	
olejach	spożywczych

●	 folie	opakowaniowe,	torby	foliowe,
●	 puszki	aluminiowe	po	napojach	
i	żywności

●	 kapsle,	nakrętki,
●	 opakowania	wielomateriałowe	
(np.	kartony	po	mleku	i	sokach),

●	 drobny	złom	metalowy.

NIE WRZUCAMY:
●	porcelany,	ceramiki,	fajansu,	
kryształu	i	doniczek,

●	żarówek,	reflektorów,	lamp	
fluoroscencyjnych	i	neonowych,

●	 luster,	ekranów,	szyb	
samochodowych,

●	szkła	okiennego,	zbrojonego	
i	żaroodpornego,	okularowego.

WRZUCAMY:
●	butelki	i	słoiki	po	napojach	
i	żywności	(bez	zawartości),

●	butelki	po	alkoholach,
●	szklane	opakowania	
po	kosmetykach,

●	 inne	szkło	opakowaniowe	kolorowe	
i	bezbarwne.

WRZUCAMY:
●	warzywa,	owoce	w	tym	obierki,
●	 trawa,	liście,	części	roślin,
●	 fusy	z	kawy	i	herbaty,
●	 trociny	i	drobne	gałęzie,
●	zepsute	i	stare	owoce,	warzywa,
●	skorupki	jaj,	łupiny,	ziarna,	pestki.

NIE WRZUCAMY:
●	drewna	i	piasku,	popiołu,	żużlu,
●	odchodów,
●	środków	ochrony	roślin,
●	odpadów	niebezpiecznych,
●	przetworzonej	żywności,
●	surowego	mięsa,	padliny.

NIE WRZUCAMY:
●	 żarówek,	reflektorów,	lamp	
fluoroscencyjnych	i	neonowych,

●	 sprzętu	AGD	i	RTV,	baterii,
●	 opakowań	po	środkach	
chwastobójczych	i	owadobójczych,

●	 igieł,	chemikaliów,	leków,
●	 opakowań	i	butelek	po	olejach	
przemysłowych,

●	 puszek	po	farbach,	odpadów	
budowlanych,	zużytych	opon.

WRZUCAMY:
●	 zabrudzony	papier,	tekturę	i	worki,	
kości,	ości,	potrawy	gotowane	
i	mięso,

●	 odpady	higieniczne	(np.	waciki,	
podpaski)

●	 odchody	zwierząt	domowych
●	 zimny	popiół,
●	 styropian	opakowaniowy	i	inne	
odpady	piankowe,

●	 zabawki	bez	elementów	
elektrycznych	i	elektronicznych,

●	 lustra,	ceramika,	fajans,	porcelana,	
naczynia	kuchenne,

●	 opakowania	po	dezodorantach.

NIE WRZUCAMY:
●	zabrudzonego	lub	tłustego	papieru,
●	opakowań	z	zawartością,	np.	
żywności,

●	pieluch	jednorazowych,	podpasek,
●	artykułów	higienicznych,	ręczników	
papierowych,

●	papieru	foliowego,	woskowiny.

WRZUCAMY:
●	gazety,	czasopisma,
●	papier	szkolny	i	biurowy,
●	książki	w	miękkich	okładkach,
●	 torebki	i	worki	papierowe,
●	 tektura,	kartony,
●	ścinki	drukarskie.
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Zasady składania deklaracji
Deklarację	należy	złożyć	w	terminie	14	dni	od	dnia	zamieszkania	na	danej	
nieruchomości	pierwszego	mieszkańca	lub	w	przypadku	zmiany	danych	
będących	podstawą	ustalenia	wysokości	należnej	opłaty	za	gospodarowa-
nie	odpadami	komunalnymi	do	10	dnia	miesiąca	następującego	po	mie-
siącu,	w	którym	nastąpiła	zmiana,	a	w	przypadku	śmierci	mieszkańca	
w	terminie	do	6	miesięcy	od	dnia	tego	zdarzenia.	W	przypadku	zabudo-
wy	jednorodzinnej	miejscem	właściwym	do	złożenia	deklaracji	jest	UGiM	
w	Ozimku,	natomiast	w	zabudowie	wielorodzinnej	zmian	dokonujemy	
u	administratora	budynku.

Stawka opłaty
Miesięczna	stawka	opłaty	za	odbiór	odpadów	wynosi	25 zł od	osoby,	
stawka	zwolnienia	dla	nieruchomości	jednorodzinnych	z	tyt.	kompostowa-
nia	bioodpadów	w	przydomowym	kompostowniku	to	2	zł	od	mieszkańca	
miesięcznie.

Zasady regulowania płatności
Opłaty	z	tytułu	gospodarowania	odpadami	komunalnymi	uiszcza	się	
za	dany	miesiąc	kalendarzowy	w	terminie	do	15	dnia	każdego	następ-
nego	miesiąca,	na	indywidualny	numer	rachunku	bankowego	nadany	dla	
każdego	składającego	deklarację.	Płatności	należy	dokonywać	przelewem	
w	oddziałach	bankowych,	placówkach	pocztowych	oraz	w	kasie	UGiM.

PSZOK w Antoniowie
Punkt	Selektywnej	Zbiórki	Odpadów	Komunalnych	
(PSZOK)	w	Antoniowie	przyjmuje	odpady	wyłącznie	
od	mieszkańców miasta i gminy Ozimek	po	okazaniu	
dokumentu	potwierdzającego	tożsamość	i	dokumentu	
potwierdzającego	wnoszenie	opłat	za	gospodarowanie	
odpadami	komunalnymi.

Dostarczone	odpady	muszą	być	posegregowane,	tak	aby	
umożliwić	ich	selektywne	odebranie.

PSZOK w Antoniowie – adres:
Antoniów ul. Powstańców Śląskich 54

PSZOK w Antoniowie – godziny otwarcia:
poniedziałek,	środa,	piątek:	7:00 – 15:00
wtorek,	czwartek:	9:00 – 17:00
sobota:	8:00 – 12:00

Telefony kontaktowe do UGiM w Ozimku:
77 462 28 52	–	wymiar	opłaty	(deklaracje)
77 462 28 87	–	pojemniki,	odbiór	odpadów	u	źródła
77 462 28 30	–	księgowość	podatkowa	opłaty

System gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie gminy 
Ozimek w latach 2021/2022

Do PSZOK przyjmowane są następujące
frakcje odpadów komunalnych:
●	 odpady	z	papieru	i	tektury,

●	 odpady	z	tworzyw	sztucznych,

●	 odpady	opakowań	wielomateriałowych,

●	 odpady	szklane,

●	 odpady	niebezpieczne,	w	tym:	rozpuszczalniki,	kwasy,	
alkalia,	odczynniki	fotograficzne,	środki	ochrony	roślin,	
lampy	fluorescencyjne	i	inne	odpady	zawierające	rtęć,	
urządzenia	zawierające	freony,	oleje	i	tłuszcze	zawiera-
jące	substancje	niebezpieczne,	baterie	i	akumulatory,	
zużyte	urządzenia	elektryczne	i	elektroniczne	zawie-
rające	niebezpieczne	składniki,	przeterminowane	leki	
i	chemikalia,	termometry	rtęciowe,

●	 odpady	niekwalifikujące	się	do	odpadów	medycznych	
powstające	w	gospodarstwach	domowych	w	wyniku	
przyjmowania	produktów	leczniczych	w	formie	inie-
kcji	i	prowadzenia	monitoringu	poziomu	substancji	
we	krwi,	w	szczególności	igieł	i	strzykawek,

●	 odpady	mebli	i	innych	odpadów	wielkogabarytowych	
(limit	0,3	t/rok	od	nieruchomości)

●	 zużyty	sprzęt	elektryczny	i	elektroniczny,

●	 posegregowane	komunalne	odpady	budowlane	i	roz-
biórkowe	(limit	0,5	t/rok	od	nieruchomości):	gruz,	ma-
teriały	ceramiczne,	drewno,	szkło,	tworzywa	sztuczne,	
materiały	izolacyjne	tj.	styropian	i	wełna	mineralna	(li-
mit	0,05	t/rok	od	nieruchomości),	papa	(limit	0,20	t/rok	
od	nieruchomości),	gips

●	 zużyte	opony	z	samochodów	osobowych 
(limit	8	szt.	od	nieruchomości)

●	 odpady	zielone	–	bioodpady,	(trawa,	liście,	zielone 
odpady	z	ogrodów,	rozdrobnione	gałęzie,	itp.),

●	 odzież	i	tekstylia.


