
 
 
Do czasu wyboru nowego wykonawcy w nowej procedurze przetargowej, usługi odbioru 
odpadów komunalnych będzie świadczyła firma SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. 

ZMIANY W SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE ODPADÓW KOMUNALNYCH: 

Nadal obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych z podziałem na dwie frakcje: 

- MOKRE, czyli odpady ulegające biodegradacji, 

- SUCHE, czyli surowce wtórne i pozostałe odpady, które można wrzucać do pojemników 
przydomowych. 

Dodatkowo w osobnym pojemniku gromadzimy POPIÓŁ, którego nie można zalewać wodą. 
 
UWAGA! Od 1 stycznia 2015 r. do pojemnika na odpady MOKRE nie można wrzucać odpadów 
zielonych – trawy, liści, gałęzi.  
Do pojemnika na odpady MOKRE można wrzucać części roślin doniczkowych, balkonowych, kwiaty.  
Odpady zielone należy kompostować w przydomowych kompostownikach lub dostarczać we własnym 
zakresie przez cały rok do PSZOK bez limitu. Odbiór odpadów zielonych sprzed posesji będzie realizowany 
w okresie od 1 kwietnia do 31 października w ilości 1 worka 120 litrowego z odpadami zielonymi 
miesięcznie. Worki dostarcza firma SITA ZOM S.A. 
 
ODPADY MOKRE, które jadą do kompostowni: 

- odpady kuchenne, resztki z posiłków, 
- resztki po owocach, warzywach, 
- fusy z kawy i herbaty, skorupki z jajek, 
- zabrudzony i zatłuszczony papier i karton,  
- torebki papierowe, 
- zużyte środki higieniczne, takie jak: ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, waciki, plastry,  

opatrunki, podpaski, podkłady, 
- pieluchy jednorazowe typu „pampers”, 
- jednorazowe worki do odkurzacza, 
- niedopałki papierosów, popiół z papierosów,  
- żwirek dla kota, trociny dla chomika itp.  

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

 
 
 
 
 
 
 
ODPADY SUCHE, które jadą do sortowni: 

- 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, 
- drobne artykuły gospodarstwa domowego, 
- akcesoria kuchenne, szkolne, płyty CD, 
- zepsute zabawki, klocki, lalki itp. 

 



 
 
 
UWAGA! Opakowania należy opróżnić z zawartości, butelki odkręcić, jeśli trzeba – przepłukać, zgnieść. 
Surowce wtórne wrzucane do odpadów SUCHYCH poddane będą recyklingowi, dlatego powinny być czyste. 
Proszę nie tłuc szkła. 
  
WAŻNE! Do pojemników na odpady nie wolno wrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  
Elektrośmieci zawierają niebezpieczne toksyczne substancje, a także metale ciężkie dlatego nie należy                                  
demontować sprzętu we własnym zakresie!  
 
Odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych można bezpłatnie dostarczać do PSZOK, który 
znajduje się przy Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. przy ul. Krakowskiej 315 d. 
 
Do PSZOK należy dostarczać: 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny RTV i AGD (komputery, pralki, lodówki, roboty kuchenne, urządzenia i zabawki na baterie), 
- odpady wielkogabarytowe (meble, szafy, tapczany, dywany, wanny itp.),  
- leki, chemikalia, farby, lakiery, baterie, akumulatory, świetlówki, żarówki, opony i inne niebezpieczne odpady,  
 (przeterminowane leki można oddawać też  w wyznaczonych aptekach), 
- odpady problemowe, w tym np. zniszczone i niepotrzebne parasole, odzież, kapelusze, paski, obuwie, torebki, walizki, sprzęt sportowy,  
- odpady zielone przez cały rok bez limitu (trawa, liście, gałęzie) z przydomowych ogrodów, 
- odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów mieszkań (gruz, resztki tynku, kafelki, puszki po farbach, klejach, pędzle, wiadra). 
UWAGA! W ciągu roku można oddać 5 ton gruzu oraz 3 tony innych odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Większa ilość 
odpadów budowlanych będzie przyjmowana odpłatnie, zgodnie z cennikiem ZGO S.A. 
 
Dodatkowo w ciągu roku organizowane będą zbiórki odpadów wielkogabarytowych, tzw. wystawki 
przydomowe oraz mobilne zbiórki „elektrośmieci”. 
 
Można również skorzystać ze świadczonych przez miasto tzw. „usług dodatkowych”, które polegają na 
transporcie odpadów do PSZOK. Są to usługi dodatkowo płatne w Urzędzie  Miejskim.  
Usługę zamawia się w Urzędzie Miejskim. 
  

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości można również wysłać e-mail do Urzędu Miejskiego: 
odpadykomunalne@um.bielsko.pl 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

FORMALNOŚCI I PŁATNOŚCI- PROSZĘ PAMIĘTAĆ 
1. Złożyć Deklarację 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. liczby osób 
zamieszkujących dane gospodarstwo (narodziny dziecka, wprowadzenie lub wyprowadzenie się osoby, zgon), zmiana 
sposobu gromadzenia odpadów (selektywnie/nieselektywnie). 

2. Wpłacać terminowo, bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny nr rachunku 
bankowego. 

 

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. 
 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości można również wysłać e-mail do Urzędu Miejskiego: 
deklaracje@um.bielsko.pl 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
Więcej szczegółowych informacji o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, PSZOK, usługach 
dodatkowych, płatnościach, a także formularze deklaracji znajdują się na stronie internetowej:  

www.czystemiasto.bielsko-biala.pl 


