
Właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku składa pierwszą 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w terminie 14 dni od dnia uzyskania statusu właściciela nieruchomości. 
 
Kolejną deklarację składa się w terminie 14 od dnia zaistnienia zmiany 
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty np. zmiana 
sposobu zbierania odpadów komunalnych, zmiana danych właściciela itp.

Deklarację dot. ustania obowiązku uiszczania opłaty składa się
w przypadku np. zmiany 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 LETNISKOWE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

USŁUGI DODATKOWE

FORMALNOŚCI

Usługi dodatkowe transportu odpadów do PSZOK świadczy Urząd 
Miejski za pośrednictwem firmy wywozowej. Usługi dodatkowe 
nie są objęte zakresem opłaty za gospodarowanie odpadami.

W ramach usług dodatkowych z nieruchomości letniskowych
i rekreacyjno-wypoczynkowych odbierane są m.in.:

 ● odpady wielkogabarytowe,
 ● odpady zielone,
 ● odpady remontowo-budowlane,
 ● popiół.

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

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

PŁATNOŚCI

KONTAKT

Odbiór odpadów z nieruchomości letniskowych
i rekreacyjno-wypoczynkowych realizowany jest zgodnie 
z otrzymanym harmonogramem.

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-4,
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. Jeśli właściciel nieruchomości nie posiada takiego 
rachunku, winien skontaktować się z Biurem ds. Gospodarki Odpadami 
(e-mail: deklaracje@um.bielsko.pl).

Opłata ma charakter rocznego ryczałtu, a jej wysokość zależy
od sposobu zbierania odpadów komunalnych (selektywna, bądź 
nieselektywna zbiórka odpadów). Wysokość opłaty jest stała 
i niepodzielna, bez względu na to ile razy w roku odwiedzana 
jest nieruchomość.

Właściciel nieruchomości wskazuje w deklaracji miesiące, 
w których ma się odbywać odbiór odpadów z nieruchomości, 
natomiast z PSZOK można korzystać przez cały rok.  

Uwaga! Za właścicieli działek na terenie rodzinnych ogrodów
działkowych deklarację DGO-4 składa zarząd ROD i za jego
pośrednictwem organizowany jest wspólny odbiór odpadów 
z terenu działek oraz korzystanie z PSZOK. Właściciele działek 
mogą we własnym zakresie dostarczać odpady do PSZOK, 
jednak w przypadku limitowanych odpadów wymagana jest 
zgoda Zarządu ROD.



PAPIER BIO PSZOK samoobsługowy punkt przyjęcia 
odpadów problemowych

POZOSTAŁOŚCI 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.

Do PSZOK należy dostarczać posegregowane:

 ● odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wanny itp.),
 ● zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny RTV i AGD  

(komputery, pralki, roboty kuchenne, zabawki na baterie),
 ● odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów 

mieszkań  prowadzonych  we własnym zakresie (gruz, kafelki, 
puszki po farbach itp., płyty k-g, pędzle, taśmy),

 ● chemikalia, farby, lakiery, leki, baterie, akumulatory,  
świetlówki, żarówki, opony i inne odpady niebezpieczne,

 ● odpady problemowe, w tym np. sprzęt sportowy, ogrodowy,  
donice, parasole, odzież, obuwie, walizki itd.,

 ● szyby, okna, lustra, witraże,
 ● odpady zielone z przydomowych ogrodów.

Do PSZOK można także oddać zebrane selektywnie:  

 ● makulaturę,  kartony,  szklane  butelki i słoiki, opakowania  
z tworzyw sztucznych, metalowe i aluminiowe puszki itp.,

 ● popiół, sadzę z czyszczenia komina.

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), 
oleju jadalnego, 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 problemowe za wyjątkiem częśći samochodowych 
oraz odpadów zawierających azbest należy dostarczyć do PSZOK.

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

Do pojemnika na BIO nie wrzucamy trawy, liści, gałęzi pochodzących  
z pielęgnacji ogrodu, które można:

 ● kompostować we własnym zakresie w kompostowniku,
 ● dostarczać do PSZOK (z uwzględnieniem limitów, przez cały rok).

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

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

i styropianu oraz zużyte naczynia jednorazowe,
 ● artykuły higieniczne (pieluchy jednorazowe, podpaski, itp.),
 ● ceramikę, doniczki, porcelanę, fajans,
 ● szkło okularowe i żaroodporne,
 ● znicze z niedającą się usunąć zawartością wosku,
 ● odchody zwierząt domowych oraz materiały nimi zanieczyszczone,
 ● drobne tekstylia (skarpetki, ścierki, szaliki, itp.).

PSZOK – ul. Krakowska 315d
czynny: Pn - Pt 6.00 - 20.00; So 7.00 - 14.00 
Filia PSZOK przy ul. Straconki 1
(przy rondzie ul. Leszczyńska/Straconki, obok Gemini Park)
czynna: Pn - Pt 11.00 -18.00; So 10.00 - 19.00

Transport we własnym zakresie. Do PSZOK odpady powinny być 
dostarczane samochodami osobowymi (mogą być z przyczepką). 
Dopuszcza się przyjęcie odpadów dostarczonych samochodem 
dostawczym o dopuszczalnej masie do 3,5 ton. Można również 
zamówić w Urzędzie Miejskim dodatkowo płatną usługę transportu 
odpadów do PSZOK.

Formalności w PSZOK: należy okazać dowód osobisty i podpisać 
formularz wypełniony przez pracownika PSZOK. W ramach 
ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami z PSZOK mogą 
korzystać mieszkańcy Bielska-Białej, którzy złożyli deklarację 
(DGO-1 i DGO-3) oraz właściciele nieruchomości letniskowych 
i rekreacyjno-wypoczynkowych, którzy złożyli deklarację DGO-4.

UWAGA! W ciągu roku kalendarzowego można oddać bez dodatkowych 
opłat następującą ilość odpadów gruzu i/lub odpadów remontowo-
budowlanych powstałych w wyniku samodzielnie prowadzonego 
remontu nieruchomości:

 ● 4 tony z domku letniskowego lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

 ● z rodzinnych ogródków działkowych – iloczyn 100 kilogramów  
i liczby działek w ROD. 

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.

UWAGA! Zaleca się wyrzucanie odpadów luzem, w torbach 
papierowych lub w workach ulegających biodegradacji.

W ramach ryczałtowej opłaty można oddać ODPADY ZIELONE:
 ● 100 kg miesięcznie dla domu letniskowego lub innej nieruchomości   

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 ● dla rodzinnych ogródków działkowych – iloczyn 40 kilogramów  

i liczby działek w ROD na rok kalendarzowy. 

Większa ilość odpadów budowlanych i zielonych jest przyjmowana 
odpłatnie, zgodnie z cennikiem ZGO S.A.
Pozostałe odpady przyjmowane są przez cały rok bez limitu.


