
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej składa pierwszą deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 
14 dni od dnia powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. 
Deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości, na której 
prowadzona jest działalność gospodarcza tj.: biuro, hurtownia, zakład 
handlowy/usługowy/produkcyjny, targowisko, lokal gastronomiczny, 
gabinet lekarski, przychodnia, hotel lub inna placówka noclegowa, a także 
na której znajduje się przedszkole, szkoła lub inna placówka oświatowa, 
urząd, instytucja, szpital, obiekt sportowy, cmentarz, oraz każdej innej 
nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne 
(np. dom w budowie).

Rodzaj i pojemność pojemników (kontenerów) służących do gromadzenia 
odpadów komunalnych na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest ustalić w oparciu o powstającą na nieruchomości ilość 
odpadów komunalnych, jednak nie mniejszą niż przyjęte tygodniowe 
wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych i dostosowany 
do nich cykl odbioru, określone w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.

Kolejną deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany 
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty np. zmiana 
ilości i rodzaju powstających odpadów (wystawienie do odbioru większej 
od zadeklarowanej ilości odpadów komunalnych np. worków, kartonów 
lub innych dodatkowych odpadów, zrealizowanie dodatkowego wywozu 
odpadów komunalnych np. „piąty tydzień”, a także niezachowanie zasad 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych), zmiana danych właściciela itp.

Deklarację dot. ustania obowiązku uiszczania opłaty składa się w przypadku 
zaprzestania wytwarzania odpadów komunalnych na nieruchomości 
(np. w związku z zakończeniem prowadzenia działalności, zmianą 
właściciela nieruchomości).

Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia 
deklaracji w zakresie np. danych o właścicielu nieruchomości, 
danych o nieruchomości.

Wobec właścicieli nieruchomości nieskładających w ustawowym terminie 
stosownych deklaracji, zostanie wszczęte z urzędu postępowanie, 
a wysokość opłaty zostanie określona w drodze decyzji. 

Formularze deklaracji dostępne są na stronie internetowej:
www.czystemiasto.bielsko-biala.pl

 
ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW
OD 1 LIPCA 2018 ROKU

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

FORMALNOŚCI ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

PŁATNOŚCI

KONTAKT

Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych realizowany jest 
zgodnie z otrzymanym harmonogramem, opracowanym na podstawie 
częstotliwości określonej przez właściciela nieruchomości w złożonej 
deklaracji.

Istnieje możliwość wykonania dodatkowego odbioru odpadów np. 
w tzw. piątym tygodniu miesiąca, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu 
do Biura Obsługi Klienta SUEZ Bielsko-Biała S.A. na adres e-mail:
bok.bb@sitapolska.com.pl. Skorzystanie z dodatkowego wywozu 
odpadów obliguje właściciela nieruchomości do złożenia stosownej 
deklaracji.

Odpady źle posegregowane zostaną odebrane jako odpady zmieszane 
najpóźniej do trzeciego dnia roboczego od stwierdzenia faktu 
nieprawidłowej segregacji. Niezachowanie selektywnej zbiórki 
skutkuje wyższą opłatą.

Biuro ds. Gospodarki Odpadami
Urząd Miejski w Bielsku-Białej pl. Ratuszowy 5
Informacje:
tel. 33 470 12 65 (66) – w sprawie deklaracji DGO-2,
tel. 33 497 15 86 – w sprawie płatności,
tel. 33 470 12 55 – w sprawie usług dodatkowych.

Reklamacje dotyczące usługi odbioru odpadów komunalnych należy 
zgłaszać: pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w terminie 5 dni 
roboczych lub elektronicznie na e-mail: odpadykomunalne@um.bielsko.pl 
w terminie 2 dni roboczych, licząc od daty ustalonej w harmonogramie 
odbioru odpadów.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić 
bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego przelewem 
lub w kasie Urzędu Miejskiego w terminach określonych w uchwale 
Rady Miejskiej, czyli co miesiąc, do 20 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, za który należna jest opłata. Jeśli właściciel
nieruchomości nie posiada takiego rachunku, winien skontaktować się 
z Biurem ds. Gospodarki Odpadami (e-mail: deklaracje@um.bielsko.pl).
W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji 
zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty 
w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów 
komunalnych była świadczona (dotyczy sytuacji złożenia deklaracji 
po ustawowym terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany).



PAPIER BIO ODPADY POWSTAJĄCE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ

USŁUGI DODATKOWEPOZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

WRZUCAMY odpady z papieru lub tektury np.:

 ● opakowania z papieru i tektury,
 ● gazety, czasopisma i ulotki, prospekty,
 ● zeszyty i książki, papier szkolny i biurowy,
 ● zadrukowane kartki,
 ● papier pakowy,
 ● torebki i worki papierowe.

WRZUCAMY odpady ulegające biodegradacji (bez opakowań szklanych, 
plastikowych, metalowych, styropianowych itp.) np.:

 ● odpadki warzywne i owocowe,
 ● resztki jedzenia,
 ● drobne rośliny doniczkowe, kwiaty cięte,
 ● zużyte papierowe ręczniki kuchenne i serwetki,
 ● zanieczyszczone opakowania papierowe.

WRZUCAMY odpady z metali i tworzyw sztucznych 
(opróżnione z zawartości, zgniecione) np.:

 ● plastikowe butelki bez nakrętek, korków, metalowych obręczy,
 ● nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików i butelek,
 ● plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie,
 ● kartony po mleku/sokach (tzw. tetrapaki) i opakowania 

wielomateriałowe, 
 ● opróżnione puszki po żywności i napojach,
 ● folię aluminiową, drobny złom,
 ● opakowania plastikowe po środkach czystości, kosmetykach,  

chemii gospodarczej, żywności.

NIE WRZUCAMY np.: odpadów higienicznych (ręczników papierowych 
i zużytych chusteczek, pieluch jednorazowych i podpasek), 
papieru lakierowanego i powleczonego folią, zanieczyszczonego 
papieru (zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego) w tym naczyń 
jednorazowych, kartonów po mleku i napojach (tzw. tetrapaków), 
papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach 
budowlanych, tapet.

NIE WRZUCAMY np.: odchodów zwierząt domowych, ani materiałów 
nimi zanieczyszczonych (w tym żwirku dla kotów i ściółki dla gryzoni), 
płyt wiórowych i pilśniowych, leków, zużytych artykułów higienicznych, 
w tym pieluch jednorazowych, innych odpadów komunalnych 
(w tym niebezpiecznych), popiołu.

NIE WRZUCAMY np.: makulatury, opakowań szklanych, opakowań 
z tworzyw sztucznych i metalu, złomu i innych surowców wtórnych 
podlegających recyklingowi, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych 
leków, chemikaliów i zużytych artykułów medycznych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (w tym sprzętu RTV i AGD), zużytych baterii 
i akumulatorów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, części samochodowych, 
opakowań po olejach silnikowych i smarach, puszek i pojemników po farbach  
i lakierach (odpady te należy zagospodarować we własnym zakresie, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami).

NIE WRZUCAMY np.: zużytych artykułów medycznych, zużytych  
baterii i akumulatorów, opakowań (puszek i pojemników) 
po farbach, lakierach i olejach, zabawek elektrycznych, części 
samochodowych, opakowań po olejach silnikowych i chemii 
samochodowej, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

SZKŁO

UWAGA! Do pojemników na BIO zabrania się wrzucać:

 ● odpady zielone – trawę, liście, gałęzie, które należy  
zagospodarować we własnym zakresie,

 ● bioodpady powstające w gastronomii, zakładach zbiorowego  
żywienia, punktach handlowych i zakładach produkujących  
żywność, jeżeli powstają w wyniku działalności gospodarczej.

WRZUCAMY to, co  nie nadaje się do recyklingu oraz czego 
nie można wyrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest 
odpadem niebezpiecznym, ani poprodukcyjnym w tym:

 ● papier lakierowany i powleczony folią, 
 ● zatłuszczone, jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych  

i styropianu oraz zużyte naczynia jednorazowe,
 ● artykuły higieniczne (pieluchy jednorazowe, podpaski,   

zużyte ręczniki papierowe),
 ● ceramikę, doniczki, porcelanę, fajans,
 ● szkło okularowe i żaroodporne,
 ● znicze z niedającą się usunąć zawartością wosku,
 ● odchody zwierząt domowych oraz materiały nimi zanieczyszczone,
 ● drobne tekstylia (rajstopy, ściereczki kuchenne). 

W ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, z nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odbierane są PAPIER, 
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, POZOSTAŁOŚCI 
PO SEGREGOWANIU (wytwarzane przez pracowników, klientów, 
uczniów, podopiecznych itd.) i odpady BIO (resztki żywnościowe 
pochodzące z części socjalnej podmiotu gospodarczego).

Do pojemników, worków lub kontenerów na odpady komunalne 
PAPIER, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, BIO 
i POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU zabrania się wrzucać 
odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej 
oraz odpady przemysłowe tj.: palety, folia opakowaniowa, ścinki 
poprodukcyjne, bioodpady z działalności gastronomicznej, punktów 
handlowych i zakładów produkujących żywność, opakowania 
po środkach chemicznych związanych z produkcją, odpady 
z działalności w zakresie utrzymania parków, zieleńców, pasów 
drogowych itp.

Pojemniki z tymi odpadami nie zostaną odebrane. Na odbiór 
odpadów poprodukcyjnych i odpadów przemysłowych należy 
zawrzeć umowę z firmą, która posiada stosowne zezwolenia.

WRZUCAMY opakowania szklane (opróżnione z zawartości, 
pozbawione zakrętek i kapsli) np.:

 ● butelki po napojach i żywności, słoiki,
 ● szklane opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej.

NIE WRZUCAMY np.: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, szkła 
okularowego i żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek, 
świetlówek i reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach 
silnikowych, luster oraz szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp 
telewizyjnych, termometrów i strzykawek.

Usługi dodatkowe odbioru i zagospodarowania odpadów świadczy 
Urząd Miejski za pośrednictwem firmy wywozowej. Usługi dodatkowe 
nie są objęte zakresem opłaty za gospodarowanie odpadami.

W ramach usług dodatkowych z nieruchomości niezamieszkałych 
odbierane są m.in.:

 ● odpady wielkogabarytowe,
 ● odpady zielone.

Więcej informacji:
www.czystemiasto.bielsko-biala.pl

Jeżeli na nieruchomości powstaje POPIÓŁ, istnieje możliwość 
zadeklarowania liczby pojemników. Popiół należy gromadzić 
odrębnie od pozostałych frakcji.


