
Harmonogram zbiórki odpadów z zabudowy
jednorodzinnej na terenie Dąbrowy Górniczej

Rejon nr 3

Zarządzający systemem: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
Obsługa systemu: ALBA MPGK Sp. z o.o.



Nie wrzucamy:
luster, witraży, szyb okiennych i samochodowych,

ceramiki, zniczy z zawartością wosku, żarówek,
świetlówek, monitorów, szkła żaroodpornego, porcelany,

fajansu, kryształów

PAMIĘTAJ!
Opakowania szklane powinny być opróżnione

z zawartości i pozbawione nakrętek.
Nie rozbijaj butelek i słoików!

Butelki szklane po napojach

Słoiki szklane po żywności

Szklane opakowania po kosmetykach

SZKŁO

Nie wrzucamy:
zabrudzonego i tłustego papieru, papieru lakierowanego,

powleczonego folią, papieru termicznego i faksowego, kartonów
po mleku, opakowań po materiałach budowlanych, tapet,

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych

PAMIĘTAJ!
Opakowania kartonowe powinny być złożone.
Papier powinien być suchy  i niezatłuszczony.

Gazety, czasopisma, ulotki

Książki, zeszyty

Papier szkolny i biurowy

Torby i worki papierowe

Kartonowe pudła

Papier pakowy i falisty

PAPIER

Nie wrzucamy:
butelek i pojemników z zawartością, puszek i pojemników

po farbach i lakierach, opakowań po lekach i artykułów
medycznych, części samochodowych, plastikowych

zabawek, sprzętu RTV i AGD, opakowań po olejach silnikowych

PAMIĘTAJ!
Odpady opakowaniowe powinny być opróżniane

z zawartości i zgniecione

Butelki z tworzyw sztucznych po napojach

Opakowania z tworzyw sztucznych
po produktach spożywczych,

np. po jogurtach, serkach. ke�rach, itp.

Opakowania wielomateriałowe
np.: kartony po mleku, soku i napojach

Siatki i torby z tworzyw sztucznych

Opakowania po środkach czystości,
jeśli nie są pod ciśnieniem oraz bez oznaczenia

„substancje niebezpieczne”

Kapsle, zakrętki od słoików

Doniczki z tworzyw sztucznych

Puszki po napojach i konserwach

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
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Nie wrzucamy:
mięsa i kości, odchodów zwierząt, popiołu, drewna

impregnowanego, ziemi, odpadów niebezpiecznych,
leków, oleju jadalnego, nabiału

PAMIĘTAJ!
Bioodpadów nie należy wyrzucać w workach foliowych,
tylko w opakowaniach biodegradowalnych np. papier,

ręcznik papierowy, torba papierowa po pieczywie

Odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki) 

Kwiaty cięte i doniczkowe

Fusy po kawie i herbacie

Resztki jedzenia pochodzenia roślinnego

Skorupki po jajkach

ODPADY KUCHENNE

Nie wrzucamy:
kamieni, popiołu, ziemi, żużlu, odchodów zwierzęcych, drewna
impregnowanego lub malowanego, płyt wiórowych, płyt MDF

PAMIĘTAJ!
Odpady zielone powinny być tak rozdrobnione,

aby mieściły się w worku

Skoszona trawa

Liście

Patyki i drobne gałęzie

Korę, wióry z drewna, trociny

Owoce opadłe z drzew, resztki po zbiorach

ODPADY ZIELONE

Nie wrzucamy:
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów

wielkogabarytowych, styropianu pochodzącego z remontu,
odpadów które można posegregować

Uwaga na odpady niebezpieczne!
Nigdy nie wrzucaj ich do odpadów zmieszanych.

PAMIĘTAJ!
Do pojemnika na odpady pozostałe po segregacji

powinno tra�ć tylko to,  czego nie uda się
wysegregować w celu odzysku lub recyklingu.

Resztki mięsa i kości

Artykuły higieniczne tj. zabrudzone
pieluchy, podpaski, waciki

Zimny popiół

Wyroby ceramiczne

Styropian opakowaniowy np. opakowania
spożywcze lub z telewizora

Płyty CD/DVD, kasety wideo

ODPADY POZOSTAŁE
PO SEGREGACJI

(ZMIESZANE)
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Szanowni Państwo,
W gminie Dąbrowa Górnicza za system gospodarowania odpadami odpowiedzialny jest 
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, który prowadzi Biuro Obsługi Interesanta, 
czynne od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00, w środy od 7:00 do 18:00 pod adresem: 
Al. J. Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

W Biurze Obsługi Interesanta można:
• złożyć deklarację o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku:

- pierwszej deklaracji - w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
- zmiany deklaracji tj. w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji 
ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

• sprawdzić w kartotece stan należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,

• złożyć reklamację dotyczącą usługi odbioru odpadów komunalnych,
• uzyskać wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami w naszej 

gminie,
• pobierać dodatkowe worki na odpady segregowane w przypadku, gdy ilość worków 

dostarczonych przez firmę odbierającą jest niewystarczająca.

Deklaracje można również złożyć w punkcie zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim
w Dąbrowie Górniczej, a także w tzw. Eko-Punktach, których adresy znajdą Państwo na 
stronie 14 harmonogramu

Jednocześnie informujemy, że w siedzibie firmy odbierającej odpady komunalne, tj. ALBA 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działa Punkt Obsługi 
Klienta, czynny od poniedziałku do środy od 09:00 do 17:00, od czwartku do piątku od 07:00 
do 15:00 pod adresem: ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

W Punkcie Obsługi Klienta można:
• pobierać dodatkowe worki na odpady segregowane w przypadku, gdy ilość dostarczonych 

worków przez firmę odbierającą odpady jest niewystarczająca,
• uzyskać wszelkie informacje dotyczące odbioru odpadów,
• zakupić, wynająć lub wydzierżawić pojemniki na zmieszane odpady komunalne,
• zamówić odpłatnie usługę odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych

i rozbiórkowych powyżej limitu wskazanego w regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.
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Informacja o pojemnikach na zmieszane odpady komunalne

Dla nieruchomości zamieszkałej (domy jednorodzinne) obowiązują 
następujące wielkości pojemników:

Pojemniki muszą spełniać normy PN-EN 
840-1 / PN-EN 840-2. Pojemniki nie 
spełniające norm nie bądą odbierane.
Pojemniki na odpady komunalne można 
zakupić, wynająć lub wydzierżawić
w Punkcie Obsługi Klienta, tj. w siedzibie 
ALBA MPGK Sp. z o.o. przy ul. 
Starocmentarnej 2 w Dąbrowie Górniczej.

Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe powinny być 
wystawione w dniu odbioru do godz. 6:00 przed posesję w sposób 
niezagrażający ruchowi kołowemu oraz pieszemu lub udostępnione
w otwartych boksach śmietnikowych zabudowy jednorodzinnej.

Odpady, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem 
odbierającym odpady, nie podlegają odbiorowi, a gmina nie ponosi 
odpowiedzialności za nie realizowanie obowiązku odbierania 
odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości.

Odpady odbierane są w godzinach 6:00-22:00.
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OD LISTOPADA 2019 ROKU W EKO PUNKTACH TRWA AKCJA
„KSIĄŻKA DLA WSZYSTKICH”
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
więcej na www.mzgodg.pl lub pod nr tel. 32 264 46 23

• Tekstylia;
• Złom metali żelaznych oraz złom metali kolorowych;
• Zużyte opony (wytworzone w ramach gospodarstwa domowego);
• Meble i inne odpady wielkogabarytowe (przyjmowane tylko przez GPZON ul. Główna 144b) 
   np. wersalki, szafy, meble ogrodowe, dywany itp.;
• Odpady zielone (przyjmowane tylko przez GPZON przy ul. Główna 144b);
• Odpady budowlane i rozbiórkowe (przyjmowane tylko przez GPZON ul. Główna 144b 
     w ilości 1 tona na rok, na każdy adres zamieszkania) np. gruz, płytki ceramiczne, 
   sanitariaty, wykładziny PCV, papa, materiały izolacyjne, okna, deski, dachówki itp.;
• Rozpuszczalniki, Kwasy, Alkalia, Odczynniki fotograficzne;
• Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, 
   insektycydy), opryski, nawozy itp.;
• Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np. termometry, świetlówki, 

żarówki energooszczędne itp.;
• Urządzenia zawierające freony np. lodówki, zamrażarki, klimatyzatory itp.;
• Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 np. smary, przepracowane oleje                     
   z wyjątkiem spożywczych itp.;
• Farby tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 
   niebezpieczne;
• Przeterminowane i niewykorzystane leki oraz leki cytotoksyczne i cystostatyczne;
• Baterie i akumulatory łącznie z bateriami  i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 

16 06 02, 16 06 03 oraz niesortowane baterie np. akumulatory samochodowe, baterie 
używane w gospodarstwach domowych, baterie z telefonów komórkowych;

• Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23, 
   zawierające niebezpieczne składniki np. telewizory, sprzęt AGD, telefony komórkowe,   
   lokówki, suszarki, zabawki zasilane elektrycznie itp.;
• Drewno zawierające substancje niebezpieczne np. drewno lakierowane, ramy okienne, 
   drzwi itp.;
• Opakowania po substancjach niebezpiecznych np. opakowania po dezodorantach,   
   farbach lakierach, środkach czyszczących i dezynfekujących; 
• Detergenty zawierające substancje niebezpieczne np.: środki czyszczące i dezynfekujące;
• Papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło;
• Odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji                                         
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł                            
i strzykawek.

Informacje o odpadach oddawanych do Eko-Punktów

Odpady z gospodarstw domowych przyjmowane do EKO–PUNKTÓW:
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Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
ul. Główna 144b,
42-530 Dąbrowa Górnicza
Czynny poniedziałek–piątek 6:00–22:00
Tel. 728 320 772

Gminne Centrum Zbiórki Odpadów
Al. Zwycięstwa 27b,
42-520 Dąbrowa Górnicza
Czynny poniedziałek–piątek 10:00–18:00
Tel. 728 320 774

Adresy Eko-Punktów

Gdzie wrzucić stłuczoną filiżankę? Gdzie powinniśmy wrzucić styropian i co zrobić ze 
starą kanapą. Poniżej znajdą Państwo listę „problematycznych” odpadów wraz                     
z odpowiedzią, gdzie powinny trafić.

• Styropian opakowaniowy (np. z opakowania telewizora, lodówki) wrzucamy do odpadów komunalnych, natomiast 
styropian stosowany w budownictwie (np. z remontu) pochodzący z samodzielnego prowadzenia przez 
mieszkańca gminy drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, 
można oddać nieodpłatnie do Eko-Punktu*,

• Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z samodzielnego prowadzenia przez mieszkańca gminy drobnych 
prac nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych będą przyjmowane
w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Główna 144 B w ilości
1 Mg na rok na jeden adres zamieszkania. Powyżej tego limitu właściciel nieruchomości może oddać odpad za 
dodatkową opłatą do przedsiębiorcy, który posiada stosowny wpis do rejestru działalności regulowanej                        
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

• Meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. dywany) wystawiamy podczas wiosennej i jesiennej zbiórki lub 
można je zawieźć do Eko-Punktu*,

• Farby, lakiery, zużyte oleje, baterie, świetlówki, żarówki, czyli odpady niebezpieczne oddajemy do Eko-Puntu**,
• Porcelana (np. stłuczona filiżanka) – wrzucamy do odpadów komunalnych,
• Zużyte pieluchy jednorazowe, chusteczki higieniczne, podpaski, papierowe ręczniki wrzucamy do odpadów 

komunalnych,
• Jednorazowa maszynka do golenia - ze względów higienicznych wrzucamy do odpadów komunalnych,
• Ubrania i inne tekstylia (np. obrusy, zasłony) można wrzucać do specjalnych pojemników na tekstylia lub oddać 

do EKO-PUNKTÓW**,
• Przeterminowane leki, opakowania po lekach można oddać w aptekach lub przynieść do Eko-Punktów**,
• Popiół wrzucamy do pojemnika na odpady komunalne.

Pamiętajmy, aby do pojemnika nie wrzucać zbyt dużych ilości popiołu (zbyt ciężki 
pojemnik może ulec uszkodzeniu podczas opróżniania). Wyrzucany popiół powinien być 
zimny.

* Do Eko-Punktu przy ul. Głównej 144b w Dąbrowie Górniczej w ciągu roku można oddać nieodpłatnie 1 tonę 
odpadów budowlanych (na każdy adres zamieszkania).
** Adresy i numery telefonów wszystkich Eko-Punktów w Dąbrowie Górniczej znajdą Państwo na okładce 
harmonogramu.

Co zrobić z problematycznymi odpadami?

Gminne Centrum Zbiórki Odpadów
Al. J. Piłsudskiego 28a,
41-303 Dąbrowa Górnicza
Czynny poniedziałek–piątek 6:00–22:00
Tel. 728 320 773

Gminne Centrum Zbiórki Odpadów
ul. Szałasowizna 7,
42-530 Dąbrowa Górnicza
Czynny poniedziałek–piątek 10:00–18:00
Tel. 728 320 775
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• Tekstylia;
• Złom metali żelaznych oraz złom metali kolorowych;
• Zużyte opony (wytworzone w ramach gospodarstwa domowego);
• Meble i inne odpady wielkogabarytowe (przyjmowane tylko przez GPZON ul. Główna 144b) 
   np. wersalki, szafy, meble ogrodowe, dywany itp.;
• Odpady zielone (przyjmowane tylko przez GPZON przy ul. Główna 144b);
• Odpady budowlane i rozbiórkowe (przyjmowane tylko przez GPZON ul. Główna 144b 
     w ilości 1 tona na rok, na każdy adres zamieszkania) np. gruz, płytki ceramiczne, 
   sanitariaty, wykładziny PCV, papa, materiały izolacyjne, okna, deski, dachówki itp.;
• Rozpuszczalniki, Kwasy, Alkalia, Odczynniki fotograficzne;
• Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, 
   insektycydy), opryski, nawozy itp.;
• Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np. termometry, świetlówki, 

żarówki energooszczędne itp.;
• Urządzenia zawierające freony np. lodówki, zamrażarki, klimatyzatory itp.;
• Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 np. smary, przepracowane oleje                     
   z wyjątkiem spożywczych itp.;
• Farby tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 
   niebezpieczne;
• Przeterminowane i niewykorzystane leki oraz leki cytotoksyczne i cystostatyczne;
• Baterie i akumulatory łącznie z bateriami  i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 

16 06 02, 16 06 03 oraz niesortowane baterie np. akumulatory samochodowe, baterie 
używane w gospodarstwach domowych, baterie z telefonów komórkowych;

• Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23, 
   zawierające niebezpieczne składniki np. telewizory, sprzęt AGD, telefony komórkowe,   
   lokówki, suszarki, zabawki zasilane elektrycznie itp.;
• Drewno zawierające substancje niebezpieczne np. drewno lakierowane, ramy okienne, 
   drzwi itp.;
• Opakowania po substancjach niebezpiecznych np. opakowania po dezodorantach,   
   farbach lakierach, środkach czyszczących i dezynfekujących; 
• Detergenty zawierające substancje niebezpieczne np.: środki czyszczące i dezynfekujące;
• Papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło;
• Odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji                                         
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł                            
i strzykawek.



ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Punkt Obsługi Klienta
Czynny:
poniedziałek–środa 09:00–17:00
czwartek–piątek 07:00–15:00
Tel.: 32 262 50 29, 32 262 50 28, 32 262 30 12
Fax: 32 508 65 43
e-mail: info.dg@alba.com.pl
www.alba.com.pl

Zachęcamy Mieszkańców Dąbrowy Górniczej do rejestracji i bezpłatnego 
korzystania z systemu INFO-SMS. Po zarejestrowaniu, każdy użytkownik 
będzie otrzymywał SMS-y z powiadomieniami o wszelakich zmianach w 
systemie gospodarowania odpadami, a także przypomnienia o wystawieniu 
pojemników w celu odbioru odpadów. Możliwość uruchomienia usługi 
dostępna jest na stronie www.mzgodg.pl.

Więcej informacji udzielą Pracownicy MZGO pod nr tel. 32 264 46 23.

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
Al. J. Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Biuro Obsługi Interesanta
Czynne:
poniedziałek–piątek 7:00–15:00
środa 7:00–18:00
Tel.: 32 264 46 23
Fax: 32 264 71 99
e-mail: sekretariat@mzgodg.pl
www.mzgodg.pl

Urząd Miejski Stanowisko 23 
Czynne:
poniedziałek–środa 7:30–15:30
czwartek 7:30–18:00
piątek 7:30–13:00

DANE KONTAKTOWE:


