
ZASADY ODBIORU  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

FORMALNOŚCI

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

Istnieje możliwość wykonania dodatkowego odbioru odpadów  
w tzw. piątym tygodniu miesiąca, po uprzednim zgłoszeniu tego 
faktu do Biura Obsługi Klienta SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. 
na adres e-mail: bok-bb@sitapolska.com.pl

Pojemniki na odpady MOKRE, SUCHE, SZKŁO, zmieszane należy 
wystawić przed posesję lub w wyznaczonym miejscu w dniu wywozu 
do godz. 6.00 rano. Odpady źle posegregowane zostaną odebrane 
jako odpady zmieszane najpóźniej do trzeciego dnia roboczego 
od stwierdzenia faktu nieprawidłowej segregacji. Niezachowanie 
selektywnej zbiórki skutkuje wyższą opłatą.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej jest zobowiązany złożyć 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi DGO-2.
Obowiązek złożenia deklaracji dot. wszelkich podmiotów 
prowadzących działalność na terenie gminy Bielsko-Biała, co 
oznacza, że deklaracje powinny być złożone dla nieruchomości 
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, tj.: biur, 
hurtowni, lokali handlowych, zakładów produkcyjnych i usługowych, 
szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, urzędów  
i instytucji, szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich, cmentarzy, 
garaży i targowisk, a także hoteli i innych placówek noclegowych oraz 
gastronomicznych, czy obiektów sportowych - z uwzględnieniem 
wskaźników nagromadzenia odpadów określonych w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, oddanie odpadów  
w dodatkowym terminie, wystawienie w danym miesiącu do odbioru 
większej od zadeklarowanej ilości odpadów komunalnych (worków, 
kartonów lub innych dodatkowych odpadów), a także zmieszanie 
odpadów zadeklarowanych jako segregowane, obliguje właściciela 
nieruchomości do złożenia w terminie 14 dni deklaracji korygującej, 
uwzględniającej rzeczywistą ilość i rodzaj wywiezionych odpadów.

Formularze deklaracji dostępne są na stronie internetowej.

KONTAKT
Biuro ds. Gospodarki Odpadami 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej,  Plac Ratuszowy 5, 

Informacja w sprawach dotyczących deklaracji, płatności, 
nr konta:    e-mail: deklaracje@um.bielsko.pl
Tel. 33 470 12 65 - informacja o deklaracji DGO-2
Tel. 33 497 15 86 - informacja ws. płatności

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.

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

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

Jeżeli deklaracje korygujące nie są składane w ustawowym terminie 
14 dni, to powstaje zaległość podatkowa i naliczane są od niej 
odsetki, dlatego należy na bieżąco deklarować i wnosić opłatę.
Wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie składają stosownych 
deklaracji w ww. terminie, zostanie wszczęte z urzędu postępowanie, 
a wysokość opłaty zostanie określona w drodze decyzji (zobowiązanie 
podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).
W przypadku złożenia korekty lub nowej deklaracji zmniejszającej 
wysokość opłaty (po upływie 14 dni od zaistnienia zmiany) nie 
stwierdza się nadpłaty za miesiące, w których był świadczony odbiór 
odpadów komunalnych.

PŁATNOŚCI

SYSTEM GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

OD 2017 ROKU
NIERUCHOMOŚCI 

NIEZAMIESZKAŁE



MOKRE – odpady biodegradowalne

SZKŁO – opakowania szklane SUCHE – odpady surowcowe

NALEŻY WYRZUCAĆ OPAKOWANIA SZKLANE: 
CZYSTE, BEZ ZAWARTOŚCI,  BEZ NAKRĘTEK, KAPSLI, 

KORKÓW, METALOWYCH OBRĘCZY
WYTWARZANE PRZEZ NP. PRACOWNIKÓW, KLIENTÓW, 

UCZNIÓW, PODOPIECZNYCH ITP.

OPAKOWANIA SZKLANE ZE SZKŁA BEZBARWNEGO  
I KOLOROWEGO:
•	 butelki po napojach
•	 słoiki po produktach spożywczych
•	 opakowania szklane z kosmetyków i chemii 

gospodarczej

NALEŻY WYRZUCAĆ OPRÓŻNIONE  
Z ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA WYTWARZANE 

PRZEZ NP. PRACOWNIKÓW, KLIENTÓW, UCZNIÓW, 
PODOPIECZNYCH ITP.

OPAKOWANIA PLASTIKOWE, METALOWE, KARTONOWE, 
WIELOMATERIAŁOWE:
•	 butelki PET po napojach
•	 odpady wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach, 

mleku)
•	 opakowania po jogurtach, serkach itp.
•	 puszki po napojach i żywności
•	 szkło ozdobne (np. kryształy)
•	 fajans
•	 książki, zeszyty, katalogi, papier biurowy

Uwaga! Bez resztek jedzenia, kosmetyków, butelki plastikowe, 
kartony i puszki zgniecione.

DO POJEMNIKA NA SUCHE NIE WRZUCAMY:
•	 urządzeń elektrycznych i elektronicznych, odpadów 

remontowo – budowlanych,  odpadów niebezpiecznych, 
leków, baterii itp.

DO WORKA/POJEMNIKA NA SZKŁO NIE WRZUCAMY:
•	 ceramiki, fajansu, porcelany 
•	 szkła stołowego (np. szklanek, kieliszków itp.)
•	 szkła ozdobnego  (np. szklanych flakonów, świeczników, 

figurek ozdobnych, kloszy itp.)
•	 szkła kryształowego (np. kryształowych kieliszków, 

wazonów, salaterek itp. )

DO WORKA/POJEMNIKA NA SZKŁO NIE WRZUCAMY:
•	 szyb, okien, luster, witraży, kineskopów, żarówek itp.

UWAGA! PROSZĘ STARAĆ SIĘ NIE TŁUC SZKŁA

TE ODPADY NADAL WRZUCAMY DO POJEMNIKA NA SUCHE 

NALEŻY WYRZUCAĆ ODPADY BIODEGRADOWALNE 
BEZ OPAKOWAŃ SZKLANYCH, METALOWYCH, 

PLASTIKOWYCH, FOLIOWYCH, STYROPIANOWYCH 
WYTWARZANE PRZEZ NP. PRACOWNIKÓW, KLIENTÓW, 

UCZNIÓW, PODOPIECZNYCH ITP.

ODPADY KUCHENNE: resztki żywności, obierki z owoców 
i warzyw, fusy z kawy i herbaty,
ZUŻYTE ŚRODKI HIGIENICZNE: chusteczki higieniczne, 
zużyte ręczniki papierowe, opatrunki, podpaski
INNE:  niedopałki papierosów,  popiół z papierosów, kwiaty 
cięte, części roślin doniczkowych

Uwaga! Zaleca się wyrzucanie odpadów luzem, w torbach 
papierowych lub w workach ulegających biodegradacji.
Odpady zielone (trawa, liście, gałęzie) zgromadzone  
w pojemnikach na odpady MOKRE nie zostaną odebrane!

Do pojemników na odpady komunalne 

SZKŁO/SUCHE/MOKRE 

ZABRANIA SIĘ WRZUCAĆ 
odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności 
gospodarczej oraz odpady przemysłowe np.:
•	 palety, 
•	 opakowania zbiorcze,
•	 folia opakowaniowa,
•	 resztki żywności z restauracji, zakładów gastronomicznych
•	 odpady z działalności w zakresie utrzymania parków, 

zieleńców, pasów drogowych,
•	 ścinki poprodukcyjne,
•	 opakowania po środkach chemicznych związanych  

z produkcją itp.

Przedsiębiorcy i pozostałe podmioty składające 
deklaracje DGO-2, zobowiązani są regulować 
odbiór i zagospodarowanie odpadów powstających 
wskutek ich działalności (innych niż komunalne)  
w ramach indywidualnej umowy z wybraną firmą wywozową, 
która posiada stosowne zezwolenia.

ODPADY POWSTAJĄCE 
W WYNIKU PROWADZONEJ 

DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ


