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Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej                                                         

w Mieście Bielsk Podlaski w 2018 r. 

                                                                                  Dział Obsługi Klienta tel. 85 67 60 523 

UWAGA 

Odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu, są zabierane przez dwa różne pojazdy. 

Pojemniki i worki muszą być wystawione przed posesję w dniu odbioru odpadów od godz. 6:00 rano. 

Pojemniki i worki nie udostępnione w powyższy sposób, nie zostaną zabrane. 

 

Dla ułatwienia podajemy dni tygodnia, w które następują odbiory odpadów zmieszanych.  
 

Gdy termin ulega przesunięciu ze względu na dni świąteczne,  
podajemy zmieniony dzień tygodnia w nawiasach przy konkretnej dacie.  

 

odpady  
zmieszane 

odpady  
zielone 

popiół,  
piach 

plastik, 
papier, szkło  

odpady 
gabarytowe 

ulica 

poniedziałek  

15 I (choinki),  
 12 II (choinki)   

12 I,  
26 I,  
9 II,  
23 II 

5 I,  
5 II 

termin  
będzie  

podany w 
harmonogramie  

na kolejne 
miesiące 

Akacjowa, Brzozowa, Bursztynowa, Chabrowa, 
Dębowa, Górna, Jarzębinowa, Jaśminowa, 
Kasztanowa, Kleszczelowska, Klonowa, 
Konwaliowa, Kwiatowa, Szydłówka, Lazurowa, 
Lipowa, Makowa, Malinowa, Mleczna, 
Modrzewiowa, Orlańska, Owsiana, Perłowa, 
Pogodna, Rumiankowa, Słonecznikowa, Topolowa, 
Szpitalna, Ukośna, Wysoka  

2 I (wtorek),  
15 I,  
29 I,  

12 II , 
26 II 

15 I,  
12 II 

Hołowieska, Wrzosowa  
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odpady  
zmieszane 

odpady zielone 
popiół, 
piach 

plastik, 
papier, szkło  

odpady 
gabarytowe 

ulica 

środa  

17 I (choinki),  
14 II (choinki)  

2 I,  
16 I,  
30 I,  
13 II, 
27 II 

16 I,  
20 II 

termin  
będzie  

podany w 
harmonogramie  

na kolejne 
miesiące 

Batorego, Białowieska, Daniłowicza, Ekologiczna,  
Jagiellońska, Kopernika, Mickiewicza, Narutowicza, 
Polna, Poniatowskiego, Traugutta, Zamkowa 

3 I,  
17 I,  
31 I,  
14 II,  
28 II 

czwartek  

18 I (choinki),   
15 II (choinki) 

3 I,  
17 I,  
31 I,  
14 II, 
28 II 

22 I,  
26 II termin  

będzie  
podany w 

harmonogramie  
na kolejne 
miesiące 

Broniewskiego, Czwartaków, Harcerska, 
Kochanowskiego, Kołłątaja, Matejki, Miodowa, 
Młynowa, Okrężna, Plater, Północna, Rejtana, 
Rzeczna, Sadowa, Skłodowskiej – Curie, Wschodnia, 
Zielona, Grunwaldzka,  
Kleeberga (od ulicy Mickiewicza do Białostockiej) 

4 I,  
18 I,  
1 II,  
15 II 

15 I,  
12 II 

Sikorskiego, Szkolna 

 

ciąg dalszy na następnej stronie  
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odpady  
zmieszane 

odpady zielone 
popiół, 
piach 

plastik, 
papier, szkło  

odpady 
gabarytowe 

ulica 

czwartek  

25 I (choinki), 
22 II (choinki) 

10 I,  
24 I,  
7 II,  
21 II 

25 I,  
22 II termin  

będzie  
podany w 

harmonogramie  
na kolejne 
miesiące 

Cegielniana, Chmielna, Dubicze, Jodłowa, 
Kazanowskiego, Kazimierzowska, Owocowa, 
Przechodnia, Stepowa, Wczasowa, Wesoła, 
Widowska, Wiśniowa, Wspólna, Żytnia, Różana  

11 I,  
25 I,  
8 II,  
22 II 

15 I,  
12 II 

Kowalska, Warzywna 

poniedziałek  

22 I (choinki), 
19 II (choinki) 

5 I,  
19 I,  
2 II,  
16 II 

23 I, 
27 II  termin  

będzie  
podany w 

harmonogramie  
na kolejne 
miesiące 

3 Maja, Białostocka, Ciołkowskiego, Graniczna, 
Kolejowa, Kościelna, Kryniczna, Piłsudskiego,  
Plac Ratuszowy, Poświętna, Sienkiewicza, Targowa, 
Wita Stwosza, Żeromskiego,  
Żwirki i Wigury (od ulicy Mickiewicza do 
Piłsudskiego) 

9 I (wtorek),  
22 I,  
5 II,  
19 II 

15 I,  
12 II 

Kościuszki, Ogrodowa, Torfowa 
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Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie wielorodzinnej             

w Mieście Bielsk Podlaski w 2018 r. 

 

Odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu, są zabierane przez dwa różne pojazdy. 

Należy zapewnić dostęp do pojemników w dniu odbioru odpadów od godz. 6:00 rano. 

Pojemniki do których nie będzie dostępu, nie zostaną zabrane. 

 

Zmieszane 
Segregowane 

Ulica 
plastik, papier szkło 

dwa razy  
w tygodniu 

(poniedziałki  
i czwartki) 
lub częściej 

(stosownie do 

potrzeb) 

2 razy w 
tygodniu 

1 raz w miesiącu 
po zgłoszeniu 
telefonicznym 

Mickiewicza, Jagiellońska, 
Kazimierzowska, Ogrodowa, 
Widowska, Kazanowskiego, 
Północna, Białowieska,  
Kleszczelowska, Kościuszki, 
Plac Ratuszowy, 
Poniatowskiego, Poświętna, 
Szkolna 

 

Informacje dodatkowe 
 

Zasady segregacji odpadów 

Odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w następujących workach/pojemnikach:  
 

- worek niebieski – na PLASTIK, opakowania wielomateriałowe i metale oraz PAPIER i 
tekstylia  
 

- worek zielony – na SZKŁO  
 

- pojemnik (oznaczony z przodu czerwoną nalepką) – na schłodzony popiół lub żużel            
oraz piach   
UWAGA – do pojemników NIE WOLNO WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU   
 

- worek bezbarwny – na odpady zielone (trawa, liście oraz choinki – wystawiane luzem i 
pocięte na gałęzie do 1 m długości) 
 

WAŻNE! Prosimy przestrzegać zasad segregacji – co można zbierać                                                 
w poszczególnych workach i czego nie można do nich wrzucać.  

Wcześniej otrzymali Państwo ulotkę Urzędu Miasta Bielsk Podlaski o selektywnej zbiórce 

Informacje na ten temat znajdą też Państwo na naszej stronie    www.astwa.pl  
 

Worki należy wystawiać w podanych terminach dopiero po ich całkowitym zapełnieniu. 

Przy odbiorze worków ASTWY lub Przedsiębiorstwa Komunalnego                                            
zostawimy na posesji taką samą ilość worków pustych. 
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Można wystawiać w/w odpady we własnych workach,                                                                    
pod warunkiem, że worki są przejrzyste, aby ich zawartość była widoczna przy odbiorze.                                 
Za odebrane worki własne mieszkańców nie są zostawiane na wymianę worki ASTWY. 

Jeśli potrzebują Państwo większą ilość worków, mogą je Państwo dokupić w biurze 
Przedsiębiorstwa Komunalnego (ul. Studziwodzka 37, Bielsk Podlaski, tel. 85 731 82 17)  

Worki należy zawiązywać aby ich zawartość nie rozsypywała się. Niektóre worki mogą mieć 
załączoną taśmę do zawiązania lub wbudowaną taśmę ściągającą. 

 

 

Odbiór odpadów o dużych gabarytach (meble)                                          
oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed posesję najpóźniej                              
do dnia podanego w tabelce  

Zbiórka odpadów zacznie się następnego dnia od godz. 6:00 (nie wiemy ile odpadów  
wystawią mieszkańcy, więc zbiórka może trwać więcej niż jeden dzień)  

UWAGA – W celu szybkiego i sprawnego zabrania tych odpadów                               
z Państwa posesji uprzejmie prosimy o zgłaszanie adresów                                       

(do biura ASTWY, pod nr tel. 85 676 05 23),                                                                        
z których mają być zabrane odpady. Dziękujemy                                                              

Nie będą zabierane odpady                                                                                                       
ustawione w miejscu niedostępnym dla samochodu zbierającego te odpady                          

oraz wystawione już po przejechaniu tego samochodu przez daną ulicę. 

 

Odbierane będą następujące rodzaje odpadów:  

 odpady wielkogabarytowe – to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble 
(szafy, stoły, krzesła, sofy, łóżka, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, 
rowery, zabawki dużych rozmiarów  

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – sprzęt AGD wszelkiego typu (np. lodówki, pralki, 
suszarki, kuchenki gazowe i mikrofalowe, itp.), sprzęt RTV (np. telewizory, monitory, 
radioodbiorniki, itp.), komputery, notebooki, drukarki, telefony, elektronarzędzia, itp.  

 

Zbiórką odpadów wielkogabarytowych nie są objęte takie odpady jak: 

 odpady powstałe z prowadzenia działalności gospodarczej, także z działalności rolniczej 
(np. opony do ciągników i maszyn rolniczych, części od maszyn i urządzeń rolniczych)  

 odpady budowlano-remontowe (np. okna, drzwi, gruz, papa, eternit, wanny, umywalki itp.)  

 zderzaki samochodowe i inne części motoryzacyjne, w tym opony samochodowe  

 szkło, ziemia, odpady ogrodowe  

 stara odzież  

 odpady, które powinny być umieszczane w pojemnikach i workach na odpady zmieszane          
i na odpady segregowane 

 

Harmonogram oraz więcej informacji na naszej stronie www.astwa.pl 


