
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

PAMIĘTAJ! Od 1 stycznia 2015 r. do pojemnika na odpady MOKRE nie można wrzucać odpadów zielonych – trawy, liści, gałęzi.  
Do pojemnika na odpady MOKRE ewentualnie można wrzucać części roślin doniczkowych, balkonowych, kwiaty.  
Odpady zielone należy zagospodarować we własnym zakresie. 
 

Odpadu ulegające biodegradacji oraz zużyte środki 
higieniczne: 
- odpady kuchenne, resztki z posiłków, 
- resztki po owocach, warzywach, 
- fusy z kawy i herbaty, skorupki z jajek, 
- zabrudzony i zatłuszczony papier i kartony,  
- torebki papierowe, 
- zużyte środki higieniczne, takie jak: ręczniki        
papierowe, chusteczki higieniczne, waciki, plastry,  
opatrunki, podpaski, podkłady, 
 - jednorazowe worki do odkurzacza, 
- niedopałki papierosów, popiół z papierosów,  
 

- papier, tektura, książki, zeszyty, katalogi, 
- szkło opakowaniowe (butelki i słoiki po żywności), 
- opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej, 
- opakowania z tworzyw sztucznych, butelki PET, 
- odpady wielomateriałowe (kartony po sokach, mleku), 
- szkło ozdobne (kryształy), fajans, guma, skóra, 
- drewno (fragmenty mieszczące się w pojemniku), 
- tekstylia (można je też oddać do PSZOK lub do  
  pojemników znajdujących się na terenie miasta), 
- zmywaki do naczyń, gąbki do kąpieli, szczotki, 
- akcesoria biurowe, płyty CD. 
 
  

WAŻNE! DO pojemników na odpady nie wolno wrzucać zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.  
Elektrośmieci zawierają niebezpieczne toksyczne substancje, a także metale ciężkie dlatego nigdy  
nie demontuj sprzętu we własnym zakresie!  
 
Do pojemników na odpady komunalne nie można wrzucać odpadów przemysłowych.  
Na te odpady należy podpisać osobną umowę z firmą, która posiada stosowne zezwolenia. 
______________________________________________________________________________________________ 
FORMALNOŚCI I PŁATNOŚCI – PROSZĘ PAMIĘTAĆ 
1. Złóż deklarację DGO-2 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z Zapotrzebowaniem na 

pojemniki do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany np. zmiana sposobu 
gromadzenia odpadów, zmiana ilości oddawanych odpadów. 

 
Obowiązek złożenia deklaracji dot. wszelkich podmiotów prowadzących działalność na terenie gminy Bielsko-Biała, czyli nowe 
deklaracje powinny być złożone dla nieruchomości zamieszkałych, a także niezamieszkałych tj.: biur, hurtowni, lokali handlowych, 
zakładów produkcyjnych i usługowych, szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, urzędów i instytucji, szpitali, przychodni, 
gabinetów lekarskich, ogrodów działkowych, cmentarzy, garaży i targowisk, a także hoteli i innych placówek noclegowych oraz 
gastronomicznych, czy obiektów sportowych i rekreacyjnych. 
 
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, wystawienie w danym miesiącu do odbioru większej od zadeklarowanej ilości odpadów 
komunalnych (worków, kartonów lub innych dodatkowych odpadów), obliguje właściciela nieruchomości do złożenia w terminie 14 dni 
deklaracji korygującej, uwzględniającej rzeczywistą ilość wywiezionych odpadów. 
 
2. Wpłacaj terminowo, bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny nr rachunku 

bankowego, jeśli nie posiadasz takiego rachunku skontaktuj się z Biurem ds. Gospodarki Odpadami – e-mail: 
deklaracje@um.bielsko.pl. 
Urząd Miejski w  Bielsku-Białej nie wystawia faktur.  

 
I rata (za styczeń, luty) - do 15 lutego, IV rata (za lipiec, sierpień) - do 15 sierpnia, 
II rata (za marzec, kwiecień) - do 15 kwietnia, V rata (za wrzesień, październik) - do 15 października 

Terminy 
płatności 

III rata (za maj, czerwiec) - do 15 czerwca, VI rata (za listopad, grudzień) - do 15 grudnia. 
 
 

Więcej szczegółowych informacji o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, płatnościach, 
wysokościach stawek,  a także formularze deklaracji znajdziesz na stronie internetowej: 

www.czystemiasto.bielsko-biala.pl 

UWAGA! Należy unikać pakowania odpadów 
MOKRYCH w woreczkach foliowych. 
Jeśli w domu odpady MOKRE gromadzone są  
w workach, należy używać worków ulegających 
biodegradacji. Worki te oznaczone są m.in. 
jako jako oksy-biodegradowlane lub bio. 


