
 
Informacja dla mieszkańców Gminy Rędziny 

dotycząca odbioru odpadów komunalnych 
 

Informujemy, że od 1 września 2013r. firma: PZOM Waldemar Strach będzie odbierała odpady komunalne z nieruchomości 
na terenie Gminy Rędziny 
Opady komunalne z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą z częstotliwością 1 raz w m-cu – zgodnie z 
dostarczonym harmonogramem. 
Opady komunalne z zabudowy wielorodzinnej (bloki) odbierane będą z częstotliwością 2 razy w tygodniu – zgodnie z 
dostarczonym harmonogramem. 

 
1.Przy zadeklarowaniu segregacji odpadów właściciel oprócz pojemnika otrzyma worek do segregacji łącznie papieru, 
tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielo-materiałowych, worek na szkło oraz worek do gromadzenia odpadów 
biodegradowalnych. Wykaz odpadów, które można, a których nie wolno wrzucać do worków przedstawia niżej 
zamieszczona tabela: 
 

 
WOLNO WRZUCAĆ 

  do  worków przeznaczonych do 
segregacji 

Łącznie do worka 
ŻÓŁTEGO 
z napisem 
„odpady 

selektywne” 

 
NIE WOLNO WRZUCAĆ 

do worków przeznaczonych do segregacji 

Papier biurowy, gazety, czasopisma, 
ulotki, książki, opakowania tekturowe, 
kartony, tektura falista. 
Przed wrzuceniem należy usunąć 
metalowe i plastikowe części oraz 
zgnieść opakowanie. 

 
 
PAPIER 

Papieru samokopiującego i woskowego, 
rachunków, faktur, kalki, zatłuszczonego  
i brudnego papieru, tapet, worków po wapnie, 
gipsie i cemencie, pieluch jednorazowych i 
podpasek, innych odpadów 

Zgniecione i puste butelki po napojach i 
chemii gospodarczej (bez nakrętek), 
plastikowe nakrętki, torebki, folie, worki, 
reklamówki, kartony po mleku i napojach 
(opakowania wielo-materiałowe), 
Opakowanie należy zgnieść przed 
wrzuceniem wrzucać bez zawartości. 

 
 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

Butelek i pojemników z zawartością, 
plastikowych zabawek, strzykawek, opakowań 
po; lekach, olejach silnikowych i spożywczych, 
wyrobach garmażeryjnych, styropianu i innych 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, części 
samochodowych, mebli i ich części, sprzętu AGD 
innych odpadów. 

Drobny złom metali kolorowych, drobny 
złom stalowy, aluminium, puszki po 
napojach i konserwach. 
Opakowania należy zgnieść przed 
wrzuceniem. 
Wrzucać bez zawartości. 
 

 
METAL 

Pojemników po smarach, puszek po lakierach, 
farbach, opakowań po aerozolach, zużytych 
akumulatorów i baterii 

 
 

WOLNO WRZUCAĆ 
do worków przeznaczonych do 

segregacji 

 
Worek 

zielony z 
napisem 

„SZKŁO” 
 

 
NIE WOLNO WRZUCAĆ 

do worków przeznaczonych do 
segregacji 

 
Opakowania szklane, słoiki, butelki – 
bez nakrętek i zacisków. 

   Wrzucać bez zawartości. 
 

 
 

SZKŁO 

Szkła okiennego, zbrojonego, żaroodpornego i 
kryształowego, fajansu, porcelany, ceramiki, 

doniczek, luster, kineskopów, świetlówek, 
żarówek, opakowań po lekach, termometrów, 

strzykawek i innych odpadów. 
 

 
WOLNO WRZUCAĆ 

do worków przeznaczonych do 
segregacji 

     Worek       
brązowy -   

„BIO” 

NIE WOLNO WRZUCAĆ 
do worków przeznaczonych do 

segregacji 
Rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, 
liście, kwiaty i skoszoną trawę, trociny, 
korę drzew, owoce i warzywa. 

 
BIOODPADY 

Kości zwierząt, mięsa i padlinę zwierząt, olei 
jadalnych, drewna impregnowanego, płyt 

wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierząt, 
popiołu. 

 
 
2.Do pojemnika na odpady zmieszane można wrzucać pozostałe odpady zmieszane niewymienione w pkt. 1. 
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać raz na kwartał zgodnie z 
poniższym terminarzem wnoszenia opłat. 



Opłaty winny być uiszczane : 
za I kwartał do 15 marca danego roku 
za II kwartał do 15 czerwca danego roku 
za III kwartał do 15września danego roku 
za IV kwartał do 15 grudnia danego roku 
 
Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przez właścicieli nieruchomości, przy czym okresem rozliczeniowym są terminy podane powyżej. 
 
Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy przelewem na rachunek bankowy 
w PKO BP SA II O/Częstochowa Nr 95 1020 1664 0000 3002 0028 3150- z dopiskiem opłata za śmieci. 
 
Kasa Urzędu Gminy czynna jest w godz. 800 - 1330 
 

3. Dane Informacyjne firmy wywozowej 

PZOM Waldemar Strach 
42-274 Konopiska, ul. Spółdzielcza 1/1 
Biuro Obsługi Klienta: Konopiska, ul. Przemysłowa 7 

Godz. urzędowania: 600 - 1400 

Tel. 34 328- 29 -93, 329-92-29 


