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PAPIER
worek/pojemnik niebieski

Tu wrzucamy:

• gazety i czasopisma
• katalogi, prospekty, foldery
• zużyte książki w miękkich okładkach lub  
z usuniętymi twardymi okładkami
• tekturę, zeszyty
• worki papierowe
• papier pakowy
• pudełka kartonowe tekturowe
• ścinki drukarskie
• papier biurowy

Tu NIE wrzucamy:

• tapet
• zabrudzonego, w szczególności zatłuszczonego 
papieru (np. papierowe opakowania po maśle)
• papieru z folią
• pieluch i innych artykułów higienicznych
• papieru faksowego termicznego i przebitko-
wego (np. rachunki, faktury)
• opakowań z jakąkolwiek zawartością
• kalki
• worków po gipsie, cemencie (mat. budowlanych)
• wilgotnego papieru
• kartonów po mleku, sokach

SZKŁO BEZBARWNE
worek/pojemnik biały

Tu wrzucamy:

• bezbarwne butelki i słoiki szklane po napojach 
i żywności
• bezbarwne szklane opakowania po kosmetykach

 Tu NIE wrzucamy:

• szkła stołowego – żaroodpornego
• ceramiki, doniczek
• zniczy z zawartością wosku
• żarówek i świetlówek
• szkła kryształowego
• reflektorów
• nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach, 
rozpuszczalnikach
• termometrów i strzykawek
• monitorów i lamp telewizyjnych
• szyb okiennych i zbrojonych
• szyb samochodowych
• luster i witraży
• fajansu i porcelany

SZKŁO KOLOROWE
worek/pojemnik zielony

Tu wrzucamy:

• kolorowe butelki i słoiki szklane po napojach  
i żywności
• kolorowe szklane opakowania po kosmetykach

 Tu NIE wrzucamy:

• szkła stołowego – żaroodpornego
• ceramiki, doniczek
• zniczy z zawartością wosku
• żarówek i świetlówek
• szkła kryształowego
• reflektorów
• nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach, 
rozpuszczalnikach
• termometrów i strzykawek
• monitorów i lamp telewizyjnych
• szyb okiennych i zbrojonych
• szyb samochodowych
• luster i witraży
• fajansu i porcelany

ODPADY ZMIESZANE
pojemnik metalowy 

lub plastikowy o różnej pojemności
Tu wrzucamy:

• pozostałe odpady komunalne, inne niż niebez-
pieczne, czyli np.:
• pieluchy i inne artykuły higieniczne
• zimny popiół z palenisk domowych
• zabrudzone opakowania po olejach spożywczych
• zabrudzony, w szczególności zatłuszczony  
papier (np. papierowe opakowania po maśle)
• wilgotny papier
• szkło żaroodporne
• krystaliczne, potłuczone naczynia
• lustra, witraże
• materiały biurowe typu długopis, ołówek,  
flamaster
• ceramikę, doniczki
• resztki po posiłkach (gdy nie kompostujemy)
• wycieraczki, dywaniki łazienkowe, poduszki
• kosmetyki typu tusz do rzęs, pomadki, fluid
• inne...

Tu NIE wrzucamy:

• odpadów niebezpiecznych
• odpadów budowlanych i remontowych
• odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli
• zużytych opon
• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
• surowców wtórnych

METALE, 
TWORZYWA SZTUCZNE, 

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
worek/pojemnik żółty lub pomarańczowy
Tu wrzucamy:

• puste, odkręcone i zgniecione butelki plastiko-
we po napojach (np. typu PET)
• odpady wielomateriałowe, czyli kartony po  
sokach, mleku, tzw. tetrapaki
• puste butelki plastikowe po kosmetykach  
i środkach czystości (np. po szamponach,  płynach 
do mycia naczyń)
• plastikowe opakowania po żywności (np. po  
jogurtach, serkach, kefirach, margarynie)
• folie i torebki z tworzyw sztucznych
• folię aluminiową
• czyste kanistry plastikowe
• kapsle z butelek oraz metalowe i plastikowe 
nakrętki
• opakowania stalowe i aluminiowe (puszki,  
pudełka, folie itp.)
• puszki po konserwach
• drobny złom żelazny i metale kolorowe (np.  
zabawki, narzędzia)

Tu NIE wrzucamy:

• zabrudzonych butelek po olejach spożywczych 
i samochodowych
• opakowań po aerozolach
• opakowań po lekach
• sprzętu AGD
• puszek i pojemników po farbach i lakierach
• opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych
• folii budowlanej (poremontowej)

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI,  
CZYLI BIOODPADY

worek/pojemnik brązowy
Tu wrzucamy:

• gałęzie drzew i krzewów
• liście, kwiaty i skoszoną trawę
• trociny i korę drzew
• owoce, warzywa

 Tu NIE wrzucamy:

• kości zwierząt
• mięsa i padliny zwierząt
• zepsutej żywności
• grejpfruta (niszczy florę bakteryjną)
• oleju jadalnego
• leków
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• papierosów
• innych odpadów komunalnych (w tym niebez-
piecznych)

UWAGA!
Nie wolno spalać odpadów zielonych w paleni-
skach domowych oraz na wolnym powietrzu, 
ponieważ są źródłem uciążliwych dymów i za-
nieczyszczeń niebezpiecznych dla zdrowia.

UWAGA!
Nie jest wymagane płukanie szkła i opakowań z tworzyw sztucznych przed ich wyrzuceniem.

W przypadku zbiórki odpadów szklanych w pojemnikach typu „dzwon” dopuszczone jest  
gromadzenie w jednym pojemniku odpadów ze szkła bezbarwnego i kolorowego.

ODPADY NIEBEZPIECZNE to np.
• zużyte baterie, akumulatory
• odpady zawierające rtęć (termometry, prze-

łączniki, lampy rtęciowe, w tym świetlówki)
• pozostałości po farbach i lakierach oraz opako-

wania po nich
• odpady zawierające oleje (filtry oleju, czyściwo, szla-

my zaolejone itp.), smary,  środki do konserwacji metali
• odczynniki chemiczne, np. fotograficzne;
• przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
• odpady zawierające inne rozpuszczalniki oraz 

substancje chemiczne służące do wywabiania 
plam, środki czyszczące;
• środki ochrony roślin (pestycydy) oraz opako-

wania po nich
• środki do konserwacji i ochrony drewna oraz 

opakowania po nich

• pojemniki po aerozolach, pozostałości po 
środkach do dezynfekcji i dezynsekcji.

UWAGA!
Odpady niebezpieczne można oddawać 

podczas objazdowej zbiórki w wyznaczonych 
terminach lub samodzielnie dostarczyć do 

gminnego punktu selektywnej zbiórki  
odpadów komunalnych (PSZOK).

Dodatkowo odpady w postaci leków moż-
na przekazywać do specjalnych pojemników 
– konfiskatorów znajdujących się w aptekach, 
natomiast zużyte baterie – do pojemników 
umieszczonych m.in. w Urzędzie Miejskim oraz 
Starostwie. Zbiórka zużytych baterii odbywa się 
również w szkołach za pośrednictwem uczniów.
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Przypominamy, że 15 kwietnia minął 
termin płatności za odbiór odpadów za  
I kwartał br. (styczeń-luty-marzec). 

Pomimo, iż obowiązek ponoszenia opła-
ty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych wytworzonych przez każ-
dego mieszkańca został wprowadzony  
w II połowie 2013 r., nadal część miesz-
kańców Cieszyna zapomina o terminowym 
dokonywaniu wpłat. Skutkuje to koniecz-
nością podjęcia czynności administracyj-
nych mających na celu wyegzekwowanie 
zaległych należności. 

PRZYPOMINAMY:
• opłatę za śmieci wnosimy bez wezwania;
• wysokość należnej miesięcznej opłaty 

właściciele nieruchomości określili w zło-
żonej deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi;

• opłaty uiszczamy kwartalnie w terminie: 
za I kwartał – do dnia 15 kwietnia
za II kwartał – do dnia 15 lipca
za III kwartał – do dnia 15 października
za IV kwartał – do dnia 15 stycznia

• opłatę można wnieść na 3 sposoby:
– na przydzielony dla danego płatnika 
indywidualny numer konta bankowego, 
wskazany w otrzymanym zawiadomieniu 
(zawiadomienie można też odebrać osobi-

ście w Ratuszu w Wydziale Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa, pok. 16 lub w Referacie 
Dochodów, Windykacji i Egzekucji, pok. 27)
– w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Srebrna 2)
– na ogólne konto UM w ING Bank Śląski nr 
36 1050 1070 1000 0023 9859 2960. 

OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY:
• nieruchomości zamieszkałe

Opłata stanowi iloczyn stawki opłaty i licz-
by osób zamieszkujących na nieruchomo-
ści. Miesięczna wysokość stawki za odpady 
od osoby zamieszkującej:
– 8,30 zł (przy selektywnej zbiórce)
– 18,60 zł (przy nieselektywnej zbiórce).

• nieruchomości niezamieszkałe (ma-
jące inną funkcję niż mieszkalna)
Opłata stanowi iloczyn liczby zadeklaro-
wanych pojemników o określonej pojemno-
ści, częstotliwości ich wywozu oraz stawki 
opłaty za dany rodzaj pojemnika. 
Stawka opłaty za określony pojemnik na nie-
segregowane (zmieszane) odpady komunalne 
– przy selektywnej zbiórce odpadów:

– 55 l (0,055 m3): 8,10 zł
– 60 l (0,06 m3): 8,80 zł
– 110 l (0,11 m3): 14,20 zł
– 120 l (0,12 m3): 15,50 zł
– 240 l (0,24 m3): 28,70 zł

Właścicielu!  
Zadbaj o pojemnik!

Każdy właściciel nieru-
chomości położonej na te-
renie Cieszyna powinien 
wyposażyć swoją nieru-
chomość w dostateczną 
ilość pojemników (meta-
lowych lub plastikowych) 
na zmieszane odpady ko-
munalne. Pojemniki te powinny być:

• ustawione w granicach nieruchomości, 
w miejscach łatwo dostępnych dla użytkow-
ników nieruchomości i pracowników firmy 
wywozowej lub w innym miejscu uzgodnio-
nym z właścicielem nieruchomości,

• szczelne, zaopatrzone w pokrywę by za-
pewnić właściwy stan porządkowy i tech-
niczny, 

• ustawione w sposób niepowodujący 
utrudnień i niedogodności dla użytkowni-
ków nieruchomości i osób trzecich,

• oznakowane poprzez trwałe naniesie-
nie adresu nieruchomości, przez co rozu-
mie się co najmniej nazwę ulicy oraz numer 
porządkowy budynku;

• czyszczone i odkażane z częstotliwością 
zapewniającą utrzymanie tych urządzeń 
w czystości i właściwym stanie sanitarnym.

Dodatkowo właściciele nieruchomości zo-
bowiązani są do uzgadniania z firmą wywo-
zową miejsc ustawiania pojemników, dróg 
dojścia oraz miejsc i terminów wystawiania 
pojemników do wywozu, a także warunków 
technicznych przygotowania tych miejsc.
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Punkt selektywnej zbiórki  
odpadów komunalnych w Cieszynie,  

w skrócie PSZOK
ul. Motokrosowa 27 (za miejską oczyszczalnią ścieków)

tel. 795 599 677 lub 33 851 5444 wew. 122
Godziny otwarcia:

• w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. 6:00-14.00;
• w piątki w godz. 6:00-18:00; 

• w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 7:00-13:00.

– 6) 1100 l (1,1 m3): 96,10 zł
– 7) 5000 l (5 m3): 390 zł
– 8) 7000 l (7 m3): 540 zł
– 9) 10 000 l (10 m3): 750 zł

– przy nieselektywnej zbiórce odpadów:
– 55 l (0,055 m3): 10,50 zł
– 60 l (0,06 m3): 11,40 zł
– 110 l (0,11 m3): 18,50 zł
– 120 l (0,12 m3): 20,20 zł
– 240 l (0,24 m3): 37,30 zł
– 1100 l (1,1 m3): 124,90 zł
– 5000 l (5 m3): 507 zł
– 7000 l (7 m3): 702 zł
– 10 000 l (10 m3): 975 zł.

UWAGA! Dokonując opłaty, wysokość 
miesięcznej stawki określonej w złożonej 
deklaracji należy pomnożyć przez trzy,  
ponieważ opłata wnoszona jest kwartalnie.  

INFORMACJE:
• o zasadach funkcjonowania systemu go-

spodarki odpadami komunalnymi: Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego, pok. 16, tel. 33 47 94 273-275

• o płatnościach: Referat Dochodów, Windy-
kacji i Egzekucji, pok. 27, tel. 33 47 94 317-318

• www.um.cieszyn.pl/smieci 
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Konieczność uregulowania „opłaty śmieciowej”

Każdy właściciel nieruchomości, który 
złożył deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  
z nieruchomości położonej na terenie Cie-
szyna i z tego tytułu ponosi „opłatę śmiecio-
wą”, może dostarczyć we własnym zakresie 
selektywnie zebrane odpady komunalne, 
nie ponosząc dodatkowych kosztów.

Właściciele nieruchomości zamiesz-
kałych mogą bezpłatnie oddać:
• papier, 
• szkło, 
• metale, 
• tworzywa sztuczne, 
• opakowania wielomateriałowe, 
• odpady zielone (np. z pielęgnacji ogrodów),
• meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
• zużyte opony,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• zużyte baterie i akumulatory,
• przeterminowane leki,

• odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów 
prowadzonych samodzielnie i ilości limitowej, 
czyli 1 m3 jednorazowo raz na miesiąc od da-
nego właściciela nieruchomości zamieszkałej 
(w zabudowie wielomieszkaniowej rozumie się 
przez to 1 samodzielny lokal mieszkalny),
• chemikalia, w tym opakowania po chemi-
kaliach (m.in. farby, lakiery, rozpuszczalni-
ki, zużyte oleje odpadowe itp.), powstające 
w gospodarstwach domowych;

Właściciele nieruchomości nieza-
mieszkałych (na których prowadzona jest 
działalność gospodarcza, społeczna lub pu-
bliczna), mogą bezpłatnie oddać: 
• papier, 
• szkło, 
• metale, 
• tworzywa sztuczne, 
• opakowania wielomateriałowe, 
• odpady zielone (np. z pielęgnacji ogrodów).
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