
PSZOK FORMALNOŚCI
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 nieruchomości 
w Bielsku-Białej, dla których złożono deklarację (DGO-1 
i DGO-3).

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.

Uwaga! W ciągu roku kalendarzowego można oddać bez 
dodatkowych opłat 8 ton gruzu i/lub innych odpadów 
budowlanych. Większa ilość odpadów budowlanych jest 
przyjmowana odpłatnie, zgodnie z cennikiem ZGO S.A. 
Pozostałe odpady przyjmowane są przez cały rok bez 
limitu.

Właściciele tzw. „domu  jednorodzinnego” składają 
deklarację DGO-3 i wnoszą bez wezwania opłatę na 
indywidualny numer rachunku bankowego przelewem lub  
w kasie Urzędu Miejskiego w terminach określonych  
w uchwale Rady Miejskiej.
Opłata zależy od liczby faktycznie zamieszkujących osób 
i każda zmiana liczby osób (np. narodzenie dziecka, zgon) 
wymaga zmiany deklaracji w terminie 14 dni od dnia 
wystąpienia zmiany. 
Uwaga! W przypadku posiadania drugiej nieruchomości 
- domku letniskowego lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanej jedynie przez część roku, należy złożyć 
deklarację DGO-4 i ponosić roczną ryczałtową opłatę do 
budżetu Miasta. 
Za właścicieli działek na terenie Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych  deklarację DGO-4 składa Zarząd ROD. 
Uwaga! Prowadzący firmę lub działalność gospodarczą składa 
deklarację DGO-2 i wnosi opłatę do budżetu Miasta.

Więcej o zasadach rozliczania opłaty na podstawie deklaracji 
DGO-2, DGO-3 i DGO-4 oraz o usługach świadczonych  
w ramach tej opłaty -  w broszurce informacyjnej oraz na 
stronie www. czystemiasto.bielsko-biala.pl

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 67 - informacja o deklaracji DGO-3
Tel. 33 470 12 65 - informacja o deklaracji DGO-2 i DGO-4
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

samoobsługowy punkt przyjęcia 
odpadów problemowych

OD 1 LIPCA 2016 ROKU
SEGREGUJEMY OPAKOWANIA SZKLANE

NIERUCHOMOŚCI 

JEDNORODZINNE
ZAMIESZKAŁE



SZKŁO – opakowania szklane SUCHE – odpady surowcowe MOKRE – odpady biodegradowalne

CZYSTE, BEZ ZAWARTOŚCI,  BEZ NAKRĘTEK, 
KAPSLI, KORKÓW, METALOWYCH OBRĘCZY ITP.

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

gospodarczej

UWAGA! PROSZĘ STARAĆ SIĘ NIE TŁUC SZKŁA

OPAKOWANIA OPRÓŻNIONE Z ZAWARTOŚCI

OPAKOWANIA PLASTIKOWE, METALOWE, KARTONOWE, 
WIELOMATERIAŁOWE:
•	 butelki PET po napojach
•	 butelki i pojemniki z tworzyw sztucznych po żywności, 

kosmetykach, chemii gospodarczej
•	 kartoniki „tetra-pack” po sokach, mleku 
•	 opakowania papierowe, kartony
•	 folia, worki
•	 tacki styropianowe
•	 puszki aluminiowe po napojach
•	 puszki metalowe po konserwach i żywności

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

ORAZ INNE ODPADY SUROWCOWE:
•	 guma, skóra, drewno (kawałki mieszczące się  w pojemniku)
•	 drobne tekstylia (rajstopy, bielizna, szmatki, obuwie) 

- większą ilość odzieży warto oddać do PSZOK lub do 
specjalnych pojemników na odzież

•	 drobne artykuły gospodarstwa domowego
•	 zmywaki do naczyń, gąbki do kąpieli, szczotki
•	 zepsute zabawki (bez elektronicznych)
•	 artykuły szkolne, płyty CD itp. 
•	 ceramika, fajans, porcelana, kryształy
•	 szkło stołowe i  ozdobne 

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

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

TE ODPADY NADAL DOSTARCZAMY DO PSZOK 
•	

BEZ OPAKOWAŃ SZKLANYCH, PLASTIKOWYCH, 
METALOWYCH, FOLIOWYCH, STYROPIANOWYCH ITP.

ODPADY KUCHENNE:
•	 resztki żywności, obierki z owoców i warzyw, skorupki 

jajek, fusy z kawy i herbaty, zużyte ręczniki papierowe
ZUŻYTE ŚRODKI HIGIENICZNE:
•	 chusteczki higieniczne, waciki, opatrunki
•	 podpaski, pieluchy jednorazowe

ODPADY ROŚLINNE Z MIESZKANIA:
•	 rośliny doniczkowe, balkonowe, kwiaty cięte

INNE: zużyte jednorazowe worki do odkurzacza, niedopałki 
papierosów,  popiół z papierosów, żwirek dla kota itp.

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

DO POJEMNIKA NA MOKRE NIE WRZUCAMY:
•	 POPIOŁU - należy gromadzić go w osobnym pojemniku
•	 odpadów ZIELONYCH pochodzących z pielęgnacji ogrodu 

np. trawy, liści, gałęzi

ODPADY ZIELONE:
W okresie od kwietnia do października będzie można raz 
w miesiącu wystawić do odbioru  1 specjalny worek 120 
litrów z odpadami zielonymi. Taki worek otrzymany od firmy 
wywozowej należy przygotować obok pojemnika na odpady 
MOKRE. Dodatkowo w listopadzie, w dacie wyznaczonej 
w harmonogramie, będzie można wystawić do odbioru  
4 własne 120 litrowe worki z liśćmi. 
Pozostałe odpady zielone można: 
•	 kompostować we własnym zakresie w kompostowniku
•	 lub dostarczać do PSZOK (bez limitu przez cały rok).

DO WORKA NA SZKŁO NIE WRZUCAMY:
•	 ceramiki, fajansu, porcelany (np. talerzy, kubków, 

wazonów, waz, misek itp.)
•	 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 NA SZKŁO NIE WRZUCAMY:
•	 szyb, okien, luster, witraży, kineskopów, żarówek itp.
TE ODPADY NADAL DOSTARCZAMY DO PSZOK

TE ODPADY NADAL WRZUCAMY DO POJEMNIKA NA SUCHE 


