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DO KTÓRYCH POJEMNIKÓW WYRZUCAMY ŚMIECI? - PORADNIK
PAPIER

Tu wrzucamy:

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE,
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
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 przebitkowego np. rachunki, faktury
• opakowań z jakąkolwiek zawartością
• kalki
• worków po gipsie, cemencie i innych materiałach budowlanych
• wilgotnego papieru
• kartonów po mleku, sokach

SZKŁO BEZBARWNE
Tu wrzucamy:
• bezbarwne butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
• bezbarwne szklane opakowania po kosmetykach

• puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET)
• odpady wielomateriałowe
• 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)
SZKŁO KOLOROWE

Tu wrzucamy:

Tu NIE wrzucamy:

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

• 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

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

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

Tu NIE wrzucamy:

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

ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI, CZYLI BIOODPADY
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, piasku do kotów
• popiołu z węgla kamiennego
• papierosów
• innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych)

UWAGA!
Nie wolno spalać odpadów zielonych
w paleniskach domowych oraz na wolnym powietrzu, ponieważ są źródłem
uciążliwych dymów i zanieczyszczeń
niebezpiecznych dla zdrowia.
ODPADY ZMIESZANE
Tu wrzucamy:
• pozostałe odpady komunalne, inne niż
niebezpieczne, 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 elektryczny i elektroniczny
• surowców wtórnych
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• zużyte baterie, akumulatory
• odpady zawierające rtęć (termometry,
przełączniki, lampy rtęciowe, w tym świetlówki)
• pozostałości po farbach i lakierach
oraz opakowania po nich
• odpady zawierające oleje (filtry oleju,
czyściwo, szlamy 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
opakowania po nich
• środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich
• pojemniki po aerozolach, pozostałości
po domowych 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
można 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.

Kilka pytań na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
1. Gdzie należy gromadzić popiół
i odpady kuchenne?
Tego typu odpady należy gromadzić
w pojemniku przeznaczonym na zmieszane
odpady komunalne.
2. Czy muszę posiadać pojemnik metalowy
lub plastikowy na odpady zmieszane?

Wśród odpadów powstających w naszych
domach dużą część z nich można wysegregować i gromadzić w workach o odpowiedniej kolorystyce, służących do zbierania
surowców wtórnych. Natomiast wszelkie
pozostałości po segregacji należy umieszczać w pojemniku metalowym (bądź plastikowym), pamiętając, że nie wrzucamy
do niego odpadów niebezpiecznych.
3. Czy muszę oddawać skoszoną trawę,
gdy mam kompostownik?

Nie, jedynie w przypadku braku na nie-

ruchomości kompostownika obowiązkowo
należy gromadzić odpady zielone w workach
o kolorze brązowym i oddawać je firmie wywozowej zgodnie z harmonogramem odbioru.
4. Co zrobić, gdy okazjonalnie powstaje
na mojej nieruchomości większa ilość
odpadów z tworzyw sztucznych
i szkła, a firma wywozowa będzie
odbierała surowce wtórne, np. dopiero
za dwa tygodnie?

Wszystkie odpady komunalne selektywnie
zbierane można samodzielnie dostarczyć do
gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do tzw. PSZOK-u, zlokalizowanego przy ul. Motokrosowej 27, nie
ponosząc żadnej dodatkowej opłaty (wyjątek
stanowią odpady rozbiórkowe i budowlane
z prac prowadzonych samodzielnie).
5. Nie posiadam pojemnika metalowego na
zmieszane odpady. Czy gmina zaopatrzy
moją nieruchomość w taki pojemnik?
Nie. Właściciel nieruchomości sam zaopatruje się w pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych.
Gmina w ramach ponoszonej opłaty zaopatruje nieruchomość w worki służące do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
6. Gdzie wrzucać zużytą odzież?

Odzież stanowi odpad wielomateriałowy,
wymagający przetwarzania dostosowanego
do rodzaju materiału, z którego jest wykonana. Ze względu na konieczność dodatkowego
dosegregowania przez mieszkańca odzieży
na rodzaj tkaniny, można tego typu odpad
umieszczać w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne. Jednakże najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie ze specjalnych
pojemników na odzież - ustawionych na terenie miasta przez różne firmy - dając tym samym szansę dalszego wykorzystania ubrań.
7. Gdzie umieścić potłuczoną szybę
okienną?

Taki odpad należy umieścić w pojemniku
na zmieszane odpady komunalne.
8. Gdzie mogę znaleźć informacje na
temat selektywnej zbiórki odpadów
i zasad nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie
Cieszyna?

Wszelkie informacje na temat zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie pod
adresem www.um.cieszyn.pl/smieci lub informacje można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod
numerem telefonu: 33 4794 273 (275, 278).
Opracował Wydział OŚR

Kiedy i jak zapłacić
za odbiór śmieci?
www.morguefile.com

ODPADY NIEBEZPIECZNE to np.
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Informujemy Szanownych Państwa, że
dla usprawnienia procesu przyjmowania
wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi został wprowadzony System Identyfikacji Masowych
Płatności SIMP, polegający na przyporządkowaniu każdemu płatnikowi tej opłaty
indywidualnego rachunku bankowego, na
który należy wpłacać wyłącznie opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Do każdego z Podatników zostanie dostarczone pisemne zawiadomienie o indywidualnym numerze konta bankowego, którym należy posługiwać się dokonując
każdorazowo wpłaty z tego tytułu. W razie
jego zagubienia numer indywidualnego konta bankowego można uzyskać na stanowisku
księgowości w Referacie Podatków Wydziału
Finansowego, ul. Srebrna 2. W przypadku
nieotrzymania zawiadomienia można dokonywać wpłat na ogólne konto Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski w Cieszynie nr 36
1050 1070 1000 0023 9859 2960. Wpłaty
dokonywane bezpośrednio w Banku Śląskim
zwolnione są z dodatkowych opłat.
Wyjaśnienia w sprawie księgowań dokonanych wpłat udzielane będą pod numerami telefonów: 33 4794281, 33 4794317,
33 4794318.
Wpłaty dokonane przez Państwa bezpośrednio na rachunek bankowy powinny
w treści wskazywać okres, którego dotyczą, np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2013 r. (za
III i IV kwartał 2013 r.)

Uprzejmie przypominamy, że opłata
płatna jest bez wezwania i termin płatności za trzeci kwartał roku 2013 upływa
z dniem 15 października 2013 r., a za
czwarty kwartał z dniem 15 stycznia 2014 r.
Przypominamy również, że opłata za kwartał stanowi iloczyn opłaty miesięcznej wyliczonej na deklaracji x 3 miesiące.
W roku 2014 opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi należy uiszczać
w następujących terminach:
- I kwartał – do dnia 15 kwietnia,
- II kwartał – do dnia 15 lipca,
- III kwartał – do dnia 15 października,
- IV kwartał – do dnia 15 stycznia.
Kierownik Referatu Podatków
mgr Dorota Moskała

