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Segreguję

Nie marnuję
w Bielsku-Białej

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZASADA „ZERO WASTE”
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PIRAMIDA
właściwego

postępowania

z odpadami

ZAPOBIEGANIE

PrZyGOtOwANIE
do ponownego użycia

recykling

INNE mEtOdy
odzysku, 

NP. ENErGII

unieszkodliwianie

Dyrektywa parlamentu europejskiego i raDy 2008/98/we
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy
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Co to znaczy „zero waste”? To zwrot mówiący dosłownie „zero odpadów”, ale można też 
przetłumaczyć go jako „zero marnowania” czy też „drugie życie rzeczy”.
W Bielsku-Białej mówimy „Segreguję – Nie marNuję!”. To styl życia, dzięki któremu 
nie marnujemy rzeczy, ale używamy ich ponownie, nadając im drugie życie. 

Problem nadmiernej produkcji odpadów, zwłaszcza plastikowych, dotyczy nas wszyst-
kich – zatruwają środowisko naturalne, są kosztowne lub niemożliwe do przetwarzania, 
część z nich jest toksyczna dla organizmów żywych. jak się przed tym chronić? Przede 
wszystkim – włącz świadomość! 

W Bielsku-Białej przygotowaliśmy zasadę 6 x Nie marNuję, opartą o zasadę 6 x r, 
czyli: 1. segreguj odpady (recycle), 2. odmawiaj (refuse), 3. ograniczaj (reduce), 4. ponow-
nie używaj (reuse), 5. naprawiaj (repair), 6 kompostuj (rot).  

Zasada 6 x Nie marNuję mówi o tym, w jaki sposób możemy ponownie używać rze-
czy i zredukować ilość wytwarzanych przez nas odpadów. Nasze babcie i dziadkowie znali 
te reguły doskonale, teraz my możemy uczyć się od nich! 

1. SEGrEGuj OdPAdy
zgodnie z zasadami 

segregacji 
obowiązującymi 
w bielsku-białej

4. ponownie używaj
rzeczy, które już 

znajdują się 
w użyciu

2. OdmAwIAj
kupowania 

i przyjmowania produktów 
wytwarzanych ze szkodą 

dla środowiska

5. NAPrAwIAj
rzeczy, które 

uległy 
zniszczeniu

3. ograniczaj
ilość wytwarzanych 

odpadów 
i nadmierną 
konsumpcję

6. kompostuj
odpady zielone 

i kuchenne

6x
NIE MARNUJĘ

czyli „zero waste”
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1. Segreguj odpady

zgodnie z zasadami 

segregacji obowiązującymi 

w Bielsku-Białej

Segreguj odpady zgodnie z frakcjami, przyjętymi w Bielsku-Białej – oznaczenia znajdziesz na 
koszach.

•	dbaj o segregację w domu, szkole, pracy i w miejscu publicznym,
•	baterie, leki i inne odpady problemowe oddawaj w specjalnie wyznaczonych miejscach,
•	 zgniataj opakowania przed wyrzuceniem,
•	makulaturę, puszki, metal zbieraj i oddawaj do punktów skupu lub do PSZOK,
•	 zwracaj uwagę na możliwość przetworzenia przedmiotów, z których korzystasz oraz kupuj 

przedmioty wytworzone z surowców z recyklingu,
•	pod żadnym pozorem nie wyrzucaj odpadów do lasu! Oddaj je bezpłatnie w wyznaczonych 

punktach PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).
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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.

NIE WRZUCAMY np.:
odpadów higienicznych np. ręczników papierowych i zużytych chusteczek, papieru lakierowane-
go 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, pieluch jednorazo-
wych i podpasek.

PAPIEr

metale
i tworzywa sztuczne

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

•	odkręcone plastikowe butelki ,
•	nakrętki, metalowe obręcze, korki, 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.:
zużytych artykułów medycznych, zużytych baterii i akumulatorów, opakowań (puszek i pojem-
ników) po farbach, lakierach i olejach, zabawek elektrycznych, części samochodowych, opako-
wań po olejach silnikowych i chemii samochodowej, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
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szkło

BIO

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 zawar-
tością wosku, żarówek, świetlówek i reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, 
olejach silnikowych, luster oraz szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, 
termometrów i strzykawek.

WRZUCAMY 
odpady ulegające biodegradacji (bez opakowań szklanych, 

plastikowych, metalowych, styropianowych itp.) np.:
•	odpadki z warzyw i owoców,
•	 resztki jedzenia,
•	drobne rośliny doniczkowe, kwiaty cięte,
•	 zużyte papierowe ręczniki kuchenne i serwetki,
•	 zatłuszczone opakowania papierowe np. torebki śniadaniowe.

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.

UWAGA!
Zaleca się wyrzucanie odpadów luzem, w torbach papierowych lub w workach ulegających bio-
degradacji. Do pojemnika na BIO nie wrzucamy trawy, liści, gałęzi pochodzących z pielęgnacji 
ogrodu, które można:
– kompostować we własnym zakresie w kompostowniku,
– dostarczać do PSZOK, 
Szczegóły postępowania z odpadami zielonymi znajdują się na stronie: 
www.czystemiasto.bielsko-biala.pl
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popiół

pozostałości
PO SEGrEGOwANIu

Popiół należy gromadzić w osobnym pojemniku.
Do pojemnika nie należy wrzucać gorącego popiołu.
Nie należy zalewać popiołu wodą.

WRZUCAMY
to, co nie nadaje się do recyklingu oraz 

czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników, 
a co nie jest odpadem niebezpiecznym, w tym:

•	 zużyte środki higieniczne (pieluchy jednorazowe, podpaski, waciki),
•	 zużyte naczynia jednorazowe,
•	pozostałości po domowej hodowli zwierząt domowych (zanieczyszczony odchodami żwirek, 

trociny),
•	 zmiotki, worki od odkurzaczy,
•	drobne tekstylia (skarpetki, ścierki, szalik),
•	 znicze zanieczyszczone woskiem,
•	 fajans, ceramikę, porcelanę,
•	 szkło okularowe, żaroodporne i kryształowe,
•	niedopałki papierosów.

NIE WRZUCAMY np.:
makulatury, opakowań szklanych, opakowań z tworzyw sztucznych i metalu, złomu i innych surowców 
wtórnych podlegających recyklingowi, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, che-
mikaliów 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 części samochodowych oraz odpadów zawierających azbest należy dostarczyć do PSZOK.
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Do PSZOK odpady powinny być dostarczane samochodami osobowymi (mogą być z przyczepką) 
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 jednorodzinnych, wielorodzinnych i letniskowych w Bielsku-Białej, dla których 
złożono stosowną deklarację.
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 g-k, 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 alu-

miniowe puszki itp.,
•	popiół, sadzę z czyszczenia komina.

UWAGA!
W ciągu roku kalendarzowego można oddać do PSZOK bez dodatkowych opłat 8 ton gruzu i/lub 
innych odpadów budowlanych na nieruchomość zamieszkałą.
Pozostałe odpady przyjmowane są przez cały rok bez limitu.
Odpady wskazujące na pochodzenie z działalności gospodarczej, budowy, części samochodowe 
oraz azbest nie będą przyjmowane.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE – odbierane są także w ramach tzw. „wystawek” przed nieru-
chomością w wyznaczonych terminach. Nie należy wystawiać zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, odpadów remontowo-budowlanych czy opon.

PSZOK – ul. Krakowska 315d
Szczegóły znajdują się na stronie: www.czystemiasto.bielsko-biala.pl

Filia PSZOK przy ul. Straconki 1
(przy rondzie ul. Leszczyńska/Straconki, obok Gemini Park)

Szczegóły znajdują się na stronie: www.czystemiasto.bielsko-biala.pl
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2. Odmawiaj

kupowania i przy jmowania 

produktów wytwarzanych 

ze szkodą dla środowiska

•	nie przyjmuj plastikowych opakowań, jednorazowych torebek,
•	noś ze sobą własne opakowania wielokrotnego użytku np. torebki na warzywa i owoce uszyte 

z tkaniny, pojemniki na produkty sypkie, własny kubek na kawę na wynos,
•	 zrezygnuj z plastikowych naczyń, sztućców i słomek w swoim domu i ogrodzie oraz w miejscu 

pracy,
•	wybieraj restauracje i kawiarnie wspierające ideę wielokrotnego używania opakowań naczyń 

i sztućców,
•	 zrezygnuj z dokumentów drukowanych na papierze na rzecz elektronicznych (formularze, 

e-recepty, bilety komunikacji publicznej, e-faktury), jeśli musisz drukować – drukuj dwustronnie 
w trybie ekonomicznym,

•	 staraj się szukać informacji w Internecie,
•	naucz siebie i osoby w Twoim otoczeniu korzystania z elektronicznych nośników informacji.
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3. Ograniczaj

ilość wytwarzanych 

odpadów i nadmierną 

konsumpcję

•	oszczędzaj wodę, prąd i gaz oraz ogrzewanie,
•	oszczędzaj pieniądze – zastanów się trzy razy, zanim kupisz coś pod wpływem impulsu, dokonuj 

przemyślanych zakupów, nie kupuj produktów, których nie wykorzystasz,
•	 kupuj tyle jedzenia, ile zjesz, nie marnuj go. Rób listę zakupów. Nadwyżką podziel się z innymi, 

np. poprzez specjalne lodówki dla potrzebujących (Jadłodzielnia),
•	 kupuj w grupie – zamawiaj wraz ze znajomymi lokalne produkty rolne w większej ilości, 

a następnie dzielcie się zamówieniem,
•	wyłączaj silnik podczas postoju,
•	wybieraj transport publiczny zamiast własnego samochodu lub umawiaj się ze znajomymi na 

wspólny dojazd do pracy,
•	wybieraj ekologiczne środki transportu, np. rower lub jak najwięcej chodź pieszo,
•	do podlewania ogrodu lub roślin na balkonie wykorzystuj wodę deszczową, zamiast 

z wodociągów,
•	w gospodarstwie domowym detergenty zastąp naturalnymi środkami do czyszczenia, takimi 

jak ocet, soda, cytryna,
•	naucz się robić własne kosmetyki na bazie naturalnych produktów,
•	wybieraj to, co naturalne i lokalne, zamiast tego, co sztuczne i odległe, np. warzywa od 

lokalnych rolników, zamiast sprowadzanych z odległych krajów. Redukujesz w ten sposób 
ilość szkodliwych substancji pochodzących ze spalania paliwa, oraz wspierasz lokalnych 
producentów,

•	ograniczaj ilość opakowań z tworzyw sztucznych na rzecz opakowań wielorazowych,
•	 kupuj produkty w dużych opakowaniach uzupełniających zamiast w małych pojemnikach.
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•	 zamiast kupować nowe rzeczy, nadawaj starym nowe życie,
•	 zapoznaj się z pomysłami na DIY, czyli Do It Yourself – co oznacza zrób to sam. W ten sposób 

możesz wykonać meble do domu i ogrodu lub inne przedmioty codziennego użytku, jak na 
przykład woreczki na warzywa i owoce ze zużytych firanek,

•	 foliowe opakowania, jeśli już je masz, wykorzystuj kilkukrotnie,
•	noś ze sobą wielorazowe opakowania na kawę czy jedzenie na wynos,
•	w sklepach wybieraj produkty niepakowane oddzielnie w folię, najlepiej na wagę, sypkie 

– poproś sprzedawcę, aby zapakował je do przyniesionych przez Ciebie wielorazowych 
opakowań (pudełek, torebek, tekstylnych worków, słoików),

•	 zamiast kupować nowe – wymieniaj się ubraniami, książkami, przedmiotami codziennego 
użytku, których już nie używasz.

•	 zamiast wyrzucać dobre rzeczy których nie używasz oddaj je potrzebującym lub sprzedaj za 
symboliczną kwotę.

4. Ponownie używaj

rzeczy, które już 

znajdują się w użyciu
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•	 zamiast kupić nową rzecz, postaraj się naprawić zepsutą, dotychczas używaną,
•	wróć do naprawiania odzieży w specjalnych miejscach tak, jak robiono to przed laty,
•	poszukaj punktu napraw sprzętu RTV i AGD, rymarza, ślusarza, zakładu szklarskiego czy 

stolarskiego,
•	naucz się podstaw szycia, aby samodzielnie zreperować odzież lub nadać jej nowy wygląd,
•	poszukuj źródeł informacji o tym, jak samodzielnie naprawić meble, sprzęt AGD, usunąć 

plamy z odzieży, podkleić podeszwę buta itp.

5. Naprawiaj
rzeczy, które 

uległy zniszczeniu



12 13

•	planuj posiłki w taki sposób, aby nic się nie marnowało,
•	kupuj tylko to i tyle, ile rzeczywiście zjesz,
•	poznaj zasady odpowiedniego przechowywania produktów żywnościowych, aby nie uległy 

zepsuciu i nie utraciły cennych wartości odżywczych,
•	 jeśli posiadasz ogród, przygotuj miejsce na kompostownik,
•	naucz się, jakie odpadki możesz kompostować, 
•	nie wyrzucaj chleba – naucz się go odświeżać, lub oddaj osobom hodującym zwierzęta, 

mogące jeść suche pieczywo (np. kury),
•	wykorzystuj niezadrukowane kartony jako celulozowy podkład pod rośliny,
•	 zapoznaj się z zasadami permakultury, jako naturalnego sposobu uprawy roślin,
•	 zamień trawniki na warzywniki – zamiast utrzymywać kosztowny trawnik, poznaj 

możliwości uprawy w tym miejscu warzyw,
•	 jeśli masz trawnik – koś go z funkcją mulczowania (mielenia trawy) a nie do kosza,
•	uprawiaj warzywa i zioła na balkonie i parapecie,
•	ograniczaj chemiczne nawozy i środki ochrony roślin na rzecz substancji naturalnych.

6. Kompostuj

odpady zielone 

i kuchenne
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Kompost to nawóz doskonały. Składa się głównie z resztek pokarmowych oraz części roślin zielonych 
z ogrodu. Dzięki temu jest najbliższy naturze i zapewnia roślinom wysoki poziom łatwo przyswajalnych 
składników odżywczych. Kompost ma luźną, a jednocześnie zatrzymującą wilgoć strukturę, dzięki 
czemu nie jest zbity i zapewnia roślinom swobodny rozrost systemu korzeniowego, niezbędnego 
do pobierania pokarmu i wody z podłoża. Zadaniem kompostu jest nawożenie upraw i poprawa 
jakości gleby. Jest ulubionym miejscem życia organizmów poprawiających strukturę podłoża, takich 
jak dżdżownice. Wszystko, czego potrzeba, aby cieszyć się własnym kompostem, to kawałek miejsca 
na działce, odpowiedni pojemnik, składniki i trochę czasu. 

MIEjSCE
Zgodnie z przepisami, mały kompostownik (do 10m³) powinien znaleźć się w odległości nie mniejszej, 
niż 7,5 m od granicy działki, a 15 m od domu. Większy kompostownik (do 50 m³) oznacza koniecz-
ność odsunięcia go aż o 30 m od domu sąsiada, przy tej samej odległości od granicy działki, w jakiej 
znajduje się mały kompostownik. 
Wybierając miejsce, warto wziąć pod uwagę jego nasłonecznienie (nie powinno być silnie nasło-
necznione) i możliwość opadów atmosferycznych do wnętrza kompostownika, a także najczęstszy 
kierunek wiania wiatru. Zdarza się bowiem, że świeże odpadki, zwłaszcza obierki ziemniaków lub 
trawa, mogą wydzielać nieco zapachu. 

POjEMNIK
Na rynku dostępne są różnorodne pojemniki przeznaczone do kompostowania odpadków. Pojemnik 
można jednak wykonać samemu – w duchu „zero waste” najlepiej z desek z odzysku, na przykład 
z palet. Przy budowie kompostownika z desek warto pamiętać o zapewnieniu między nimi przerw, 
aby powietrze miało swobodny dostęp do materii organicznej. Nie należy konserwować desek 
chemicznie, aby składniki te nie przenikały do kompostu. Dobre efekty daje opalenie desek i wy-
szczotkowanie ich, ale nie jest to konieczne. 
Ważne jest, aby przygotować dwie komory. Najlepsze efekty kompostowania osiąga się, co jakiś 
czas przerzucając materię w taki sposób, aby to, co na dole, znalazło się w drugim pojemniku na 
górze i odwrotnie. Zachodzą wówczas bardzo pożądane procesy biochemiczne, przyspieszające 
kompostowanie materii. 
Wystarczy, aby pojemniki miały wysokość maksymalnie 1 m, ponieważ wyższa utrudni przerzucanie 
kompostu. Kompostownika nie trzeba przykrywać od wiosny do jesieni – dzięki wodom opadowym 
utrzymana będzie wilgoć we wnętrzu kompostownika, a wszystkie procesy będą bardziej naturalne. 
Zimą można zabezpieczyć go folią, by nie spowolnić procesu kompostowania. Dno pojemnika warto 
wyłożyć kartonem (bez kleju, folii i zadruków), a następnie grubszymi, pociętymi gałęziami i torfem. 
Pomoże to w napowietrzeniu kompostu od spodu i zatrzymaniu wilgoci.

Jak kompostować

czyli odzyskaj to,

co najcenniejsze
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SKłADNIKI
Aby zapewnić bioróżnorodność i zrównoważone składniki odżywcze, warto kompostować materię 
pochodzenia organicznego o różnych właściwościach. W celu przyspieszenia i polepszenia procesu 
kompostowania można wzbogacić kompostownik w specjalne mikroorganizmy lub dżdżownice 
zakupione w sklepach ogrodniczych.

CO MOżEMY KOMPOSTOWAć:
1. Produkty zielone – zawierają dużo azotu
•	 liście żywokostu,
•	pokrzywy,
•	 skoszona trawa, siano (uwaga, należy dodawać stopniowo niewielkie ilości i przekładać je innymi 

odpadkami, aby uniknąć zaparzenia się trawy).
2. Inne składniki zielone
•	 surowe obierki kuchenne (np. z warzyw i owoców, poza owocami cytrusowymi),
•	 zużyte torebki z herbaty (w otulinie papierowej, po usunięciu metalowej zszywki),
•	 zużyte liście herbaty sypanej, fusy po kawie,
•	 chwasty (należy unikać chwastów z nasionami),
•	 liście (z drzew ogrodowych oraz roślin uprawianych na grządkach).
3. Produkty brązowe – zawierają dużo węgla
•	 kartony (opakowania kartonowe, opakowania po jajkach – wolne od folii i nadruków),
•	 skrawki papieru (np. papierowe ręczniki kuchenne),
•	 słomę, zrębki drewniane,
•	obcięte świeże i suche gałęzie drzew i krzewów ogrodowych, korę,
•	 rośliny uprawne po zakończeniu okresu wegetacji i po zbiorach, np. po uprawie warzyw takich jak 

dynie, cukinie, pomidory, ogórki – całe rośliny wraz z korzeniami.
4. Ponadto
•	popiół drzewny, np. z kominka,
•	 skorupki po jajkach (najlepiej rozdrobnione).

NIE NALEżY KOMPOSTOWAć:
•	mięsa,
•	 ryb,
•	gotowanej żywności,
•	popiołu po węglu kamiennym lub brunatnym,
•	 kocich odchodów wraz z piaskiem lub trocinami,
•	psich odchodów,
•	pieluszek jednorazowych,
•	obierek z owoców cytrusowych.

PROCES KOMPOSTOWANIA
Najlepsze efekty daje kompostowanie składników pochodzących z różnych, możliwych do użycia 
grup produktów. Należy je dokładać do komór pojemnika. Kompostowanie przebiega w materii 
przez cały czas, także zimą. Taki proces może potrwać około 1-2 lat, przy czym jako pierwsze prze-
kompostowane będą składniki znajdujące się na spodzie pojemnika. Po tym czasie możesz je użyć 
jako nawóz w swoim ogrodzie, a pozostałe, nie przekompostowane, dokładnie zmieszaj ze sobą. 

Przed zasileniem grządki, warto gotowy kompost przesiać przez grube, metalowe sito. Pozostałe, 
większe elementy można powtórnie wrzucić do kompostownika. Przesiany kompost ma wygląd, 
zapach i strukturę żyznej gleby. 
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KONTAKT 
Wydział gospodarki Odpadami 
urząd miejski w Bielsku-Białej

pl. ratuszowy 5 

informacje:
tel. 33 470 12 62 – w sprawie segregacji, odbioru, 
deklaracji, usług dodatkowych, PSZOK i numeru konta 
tel. 33 497 15 86 – w sprawie płatności, stanu konta

www.czystemiasto.bielsko-biala.pl


