
MOKRE
WRZUCAJ
tylko odpady ulegające biodegradacji, m.in.:

•	 odpady kuchenne,
•	 resztki i obierki owoców i warzyw,
•	 fusy z kawy i herbaty,
•	 skorupki jajek,
•	 odpady tytoniowe (np. niedopałki papierosów, 

popiół papierosowy),
•	 rośliny i ziemia kwiatowa,
•	 zużyte ręczniki papierowe,
•	 zużyte chusteczki higieniczne,
•	 pieluchy jednorazowe i inne środki higieny 

osobistej,
•	 mokry papier i karton,
•	 woreczki i torebki papierowe,
•	 zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy,
•	 pozostałości po domowej „hodowli” zwierząt,
•	 trociny,
•	 skoszona trawa, liście, pocięte gałęzie.

UWAGA!
Możesz kompostować odpady zielone 
w przydomowym kompostowniku. 
Jeśli w domu odpady ulegające biodegradacji 
gromadzisz w workach, to używaj worków 
biodegradowalnych.

PUNKT ZBIÓRKI
SELEKTYWNEJ

ODDAWAJ POSEGREGOWANE:

•	 odpady niebezpieczne, w tym 
przeterminowane leki i chemikalia 

          (np. farby i lakiery), zużyte baterie,    
           akumulatory, świetlówki i opony,
•	 odpady wielkogabarytowe*, w tym meble, 

dywany, wanny,
•	 zużyty sprzęt RTV i AGD,
•	 odpady problemowe, w tym np. zniszczone 

i niepotrzebne parasole, odzież, kapelusze, 
paski, sprzęt sportowy,

•	 odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz, 
puszki po farbach, klejach, pędzle, taśmy).

Ponadto możesz oddawać:
•	 popiół od 1 maja do 30 września,
•	 papier i karton na makulaturę,
•	 tworzywa sztuczne,
•	 metal, złom,
•	 opakowania wielomateriałowe,
•	 szkło,
•	 odpady biodegradowalne, w tym odpady 

zielone i opakowania ulegające biodegradacji.

* dodatkowo będą organizowane zbiórki 
wielkogabarytów, tzw. „wystawki przydomowe”

ODBIERANE OD MIESZKAŃCA DOSTARCZANE PRZEZ MIESZKAŃCA

SUCHE
WRZUCAJ:

surowce wtórne takie jak:
•	 papier i tektura,
•	 tworzywa sztuczne (w tym wykonane 
          z tworzyw sztucznych opakowania po 
          napojach – tzw. PET, opakowania 
          po kosmetykach, opakowania po chemii 
          gospodarczej),
•	 odpady wielomateriałowe (np. kartoniki po 

sokach, kartony po mleku),
•	 metal,
•	 butelki i słoiki po napojach i żywności,
•	 szklane opakowania po kosmetykach.

oraz inne odpady typu:
•	 szkło ozdobne (np. kryształy),
•	 fajans,
•	 guma, skóra,
•	 drewno (fragmenty mieszczące się 
          w pojemniku).

UWAGA!
Opróżnij z zawartości, odkręć, jeśli można zgnieć. 
Nie tłucz szkła.



SEGREAKCJA

Bielsko-Biała – czyste miasto

Dowiedz się więcej:
www.czystemiasto.bielsko-biala.pl

Tu nadal można wrzucać posegregowane:

 SZKŁO:
•	 butelki i słoiki po napojach i żywności,
•	 szklane opakowania po kosmetykach.

UWAGA!
Nie tłucz szkła, opróżnij z zawartości, odkręć 
nakrętkę.

PAPIER:
•	 papier szkolny i biurowy,
•	 gazety, czasopisma, katalogi 
          i prospekty,
•	 książki (bez twardych okładek),
•	 papier pakowy, karton i tektura.

UWAGA!
Nie wrzucaj zabrudzonego papieru, usuń 
zszywki i metalowe części.

PLASTIK
plastik + metal + opakowania wielomateriałowe:

•	 opakowania plastikowe po napojach
         (np. PET), żywności, kosmetykach 
          i chemii gospodarczej,
•	 foliowe woreczki, torebki i reklamówki,
•	 plastikowe naczynia jednorazowe 
         (np. talerzyki, kubeczki),
•	 opakowania wielomateriałowe (np. 

kartoniki po sokach i napojach, kartony 
          po mleku),
•	 opakowania metalowe (np. puszki po 

napojach),
•	 drobny złom.

UWAGA!
Opróżnij z zawartości, odkręć nakrętkę, zgnieć.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłata będzie określona w deklaracji składanej przez 
właściciela nieruchomości.

Gdy na nieruchomości powstaje popiół należy go gromadzić 
osobno w metalowym pojemniku.

Segregujesz – płacisz mniej.

Szczegółowe informacje takie jak wysokość stawek, wzór 
deklaracji, lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki, znajdują 
się na stronie  www.czystemiasto.bielsko-biala.pl

GNIAZDA DZWONÓW

ODBIERANE OD MIESZKAŃCA

DOSTARCZANE PRZEZ MIESZKAŃCA

GNIAZDA DZWONÓW


