
Tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowania 
wielomateriałowe, makulatura i tekstylia 

(kontener niebieski) 
Uwaga zmiany! 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
 ul. Studziwodzka 37 można nieodpłatnie zawieźć: 

Uwaga zmiany! 

Odpady zmieszane 

Odpady z remontów 

 

 

 
 

 

1. plastikowe butelki i zakrętki po napojach,  

2. plastikowe opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach 

(np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),  

3. plastikowe opakowania po produktach spożywczych,  

4. czyste plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, 

5. puszki po napojach, sokach, konserwach, 

6. metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych 

pojemników, 

7. kartony po mleku i napojach (wielomateriałowe), 

8. opakowania z papieru lub tektury, torebki papierowe, 

9. gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, 

10. papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, 

11. zużyte ubrania. 

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka 

oraz oczyścić silnie zabrudzone. 

 

1. butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 

2. butelki po napojach alkoholowych, 

3. szklane opakowania po kosmetykach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek. 

Nie tłuc szkła. 

 

 

1. skorupki z resztek owoców, warzyw, jaj i orzechów, odpadki  

z ryb i mięsa, kości, przeterminowana żywność, 

2. filtry do kawy i herbaty z zawartością, 

3. pojemniki po aerozolach, 

4. ręczniki papierowe, chusteczki, serwetki, worki z odkurzacza, 

5. odchody małych zwierząt, 

6. kobiece artykuły higieniczne, pieluchy i pieluchomajtki 

jednorazowe, 

7. spodki, talerze, doniczki, fajans i porcelana, 

8. niedopałki papierosów, 

9. świeczki, znicze, 

10. papier powlekany folią i kalką, mokre folie, 

11. zanieczyszczona folia aluminiowa, 

12. styropian, 

13. worki po nawozach, cemencie i innych materiałach 

budowlanych, tapety, 

14. szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe oraz lustra  

i witraże, szkło stołowe, żaroodporne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe zagospodarowane będą w oparciu  

o indywidualne umowy cywilno-prawne zawierane pomiędzy 

podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane  

i właścicielami nieruchomości lub pomiędzy właścicielami,  

a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. Właściciel 

zobowiązany jest na własny koszt zorganizować odbiór powstałych 

odpadów. 

 

 

 

1. przeterminowane leki, artykuły medyczne (strzykawki, 

wenflony i inne), 

2. chemikalia w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, 

3. zużyte baterie i akumulatory, 

4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym wszelkiego 

rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki i inny sprzęt 

będący na wyposażeniu gospodarstw domowych, 

5. odpady wielkogabarytowe, w tym meble, 

6. zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych  

w gospodarstwie domowym, tj. z samochodów osobowych (do 

4 szt. w ciągu roku), motocykli, motorowerów, rowerów, 

wózków rowerowych i inwalidzkich, 

7. opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, 

8. tworzywa sztuczne, 

9. opakowania metalowe,  

10. opakowania wielomateriałowe, 

11. makulaturę i tekstylia, 

12. szkło białe i kolorowe, 

13. „zielone” odpady komunalne o łącznej wadze 

nieprzekraczającej 200kg z jednej nieruchomości w ciągu całego 

roku, tj.: trawę, liście, części roślin z pielęgnacji ogrodów, 

gałęzie o długości do 1m oraz choinki z okresu świątecznego, 

14. komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące 

z drobnych remontów budynków mieszkalnych o łącznej wadze 

nieprzekraczającej 170 kg z jednej nieruchomości  

w ciągu całego roku, tj.: gruz ceglany, betonowy, materiały 

ceramiczne, drewna, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem 

odpadów zawierających substancje niebezpieczne. 

Uwaga! Dotyczy remontów wykonywanych w systemie 

gospodarczym przez właścicieli nieruchomości w miejscu 

wytworzenia odpadów. 

Przy przekazaniu odpadów do PSZOK należy okazać dokument 

potwierdzający uiszczenie opłaty za czynsz  za bieżący okres 

rozliczeniowy. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być 

posegregowane. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane  

i zanieczyszczone innymi odpadami. Odpady dostarczone powyżej 

ilości określonych w pkt. 6, 13 i 14 będą przyjmowane za dopłatą wg. 

cennika Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaski.  

Szkło białe i kolorowe 
(kontener zielony) 

 

Dni i godziny otwarcia: 
wtorek –  sobota 

w godz. 1000 – 1800 


