
JAK SEGREGOWAĆ ODPADY – CZYLI CO 
I GDZIE WRZUCAĆ? 

POJEMNIK OZNAKOWANY LITERĄ S 
tworzywa sztuczne: 

puste zgniecione butelki plastikowe np.: 
po napojach, kosmetykach, środkach czystości, 
chemii gospodarczej 

opakowania metalowe: 
puszki metalowe np.: po napojach, 
po żywności, po karmie dla zwierząt itp. 
 

opakowania wielomateriałowe: 
puszki i kartony np.: po mleku, 
po napojach, po serkach itp. 
 

szkło opakowaniowe czyste 
bez nakrętek, zacisków itp.: 

butelki szklane i opakowania 
po napojach, słoiki, opakowania szklane 
po kosmetykach itp. 
 

papier i tektura suche i czyste: 
gazety, książki, opakowania tekturowe, 
zeszyty, pudełka itp. 
 

tekstylia suche: odzież i inne 

POJEMNIK OZNAKOWANY LITERĄ Z 
zmieszane odpady komunalne: 

 
niesegregowane odpady lub pozostałości 
z segregowania 
 

Jak postępować z innymi odpadami ? 
bioodpady tzw. odpady zielone 
(trawa, obierki, pozostałości 
jedzenia, liście itp.): 
 

kompostowanie na nieruchomości w 
kompostowniku lub na pryzmie kompostowej 
i wykorzystywanie do własnych celów lub 
gromadzenie w bezbarwnych workach 
 

popiół, żużel i piasek (zmiotki): 
 

wykorzystywać do własnych celów lub 
gromadzić w czarnym worku 
 

odpady wielkogabarytowe np. 
meble, dywany itp.: 
 

będą odbierane przez firmę raz w roku przez 
tzw. mobilny punkt selektywnego zbierania 
 

zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny np. telewizory, 
pralki, lodówki, komputery: 
 

będą odbierane przez firmę raz w roku przez 
tzw. mobilny punkt selektywnego zbierania 
 

zużyte baterie i akumulatorki: 
 

będą odbierane przez firmę raz w roku przez 
tzw. mobilny punkt selektywnego zbierania 
 

przeterminowane leki: 
 

będą odbierane przez firmę raz w roku przez 
tzw. mobilny punkt selektywnego zbierania 
 



INNE ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ W RAMACH 
ZADEKLAROWANYCH OPŁAT TAKIE JAK: 

 odpady budowlane 

będą odbierane za dodatkową opłatą po 
uzgodnieniu z firmą odbierającą odpady 

 

 zużyte opony 

 części po remontach sprzętu 
rolniczego i taboru 

 zużyte oleje i płyny ze sprzętu 
mechanicznego 

 opakowania po środkach ochrony 
roślin w produkcji rolniczej 

 folia po sianokiszonkach 

 

 

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI 

terminy uiszczania opłat: 

opłaty w zadeklarowanej wysokości należy uiszczać 
raz na kwartał: 

 za I kw. do 31 stycznia, 
 za II kw. do 30 kwietnia, 
 za III kw. do 31 lipca, 
 za IV kw. do 31 października 

 

forma uiszczania opłat: 

 gotówką w kasie Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, 
 u inkasentów, którymi są sołtysi, 

 przelewem na rachunek bankowy Gminy Bielsk 
Podlaski nr: 

70 8063 0001 0010 0706 2138 0001, tytuł 

wpłaty: „odpady”, miesiące za które jest wnoszona 
opłata, np.: I, II, III oraz rok, nazwa miejscowości 
i numer posesji, z której odbierane są odpady 

 

KONTAKT W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI: 
Urząd Gminy Bielsk Podlaski 

Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej - pokój nr 2 
podinspektor Jolanta Skorbiłowicz 

telefon: 85 730 45 12 
e-mail: j.skorbilowicz@bielskpodlaski.pl 

 

KONTAKT W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI: 
Referat Finansowy – pokój nr 109 

podinspektor Irena Niestieruk 

telefon: 85 730 68 55 
http://bielskpodlaski.pl 


