
Aplikację WYWOZIK CIESZYN może pobrać bezpłatnie każdy mieszkaniec 
Miasta Cieszyn. Jest ona dostępna w następujących lokalizacjach:
•  dla użytkowników systemu Android: 
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gostespzoo.wywozik.cieszyn
•  dla użytkowników systemu iOS:
  https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1120279782&mt=8
 •  dla użytkowników systemu Windows Phone:
  https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/wywozik-cieszyn/9nblggh51qk2?rtc=1
lub po wpisaniu nazwy WYWOZIK CIESZYN w wyszukiwarce danego sklepu:
 •  Google Play – dla użytkowników systemu Android
 •  AppStore – dla użytkowników systemu iOS
 •  Sklep Microsoft – dla użytkowników systemu Windows Phone

W Y W O Z I K  C I E S Z Y N
Będziesz na bieżąco z informacjami na temat gospodarki odpadami  

komunalnymi na terenie Cieszyna dzięki aplikacji na telefon!

Mieszkańcy Cieszyna mogą bezpłatnie pobierać na urządzenia mobilne 
aplikację WYWOZIK CIESZYN, dzięki której można mieć bieżący dostęp 
do informacji o gospodarce odpadami na terenie naszej gminy.

Dzięki aplikacji dowiesz się o:
 •  terminach odbioru odpadów 

(zmieszanych, segregowanych, 
wielkogabarytowych, zużytego 
sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego),

 •  terminach płatności,

 •  zasadach prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów,

 •  aktualnościach związanych  
z tematyką: odbioru odpadów, 
segregacji, promocji, konkursów,

 •  danych kontaktowych Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie.

Dodatkowo aplikacja umożliwia:
 •  ustawienie alarmu przypomina-

jącego o zbliżającym się terminie 
wywozu odpadów,

 •  wysyłanie reklamacji odnośnie 
braku odbioru odpadów, uszko-
dzonego pojemnika itp.



Od 1 stycznia 2018 r. mieszkańcy Cieszyna są zobowiązani* do gromadzenia 
odpadów kuchennych (łącznie z odpadami zielonymi, czyli częściami roślin-
nymi pochodzącymi z pielęgnacji terenów zielonych), jako odrębnej frakcji 
odpadów zbieranych selektywnie, tzn. podobnie jak papier, tworzywa sztucz-
ne czy metale, odpady kuchenne powinniśmy gromadzić w workach o odpo-
wiedniej kolorystyce. 

W worku brązowym z napisem BIO gromadzimy odpady 
zielone oraz odpady kuchenne (z wyłączeniem odpadów 
pochodzenia zwierzęcego), czyli:

•  odpadki warzywne i owocowe (w tym np. obierki);

•  resztki ugotowanych warzyw;

•  resztki jedzenia pochodzenia roślinnego;

•  fusy po kawie, herbacie;

•  zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe;

•  gałęzie drzew i krzewów;

•  skoszona trawa, liście, gałęzie;

•  trociny i kora drzew

 oraz skorupki jajek.

Nie należy wrzucać odpadów typu:

•  zepsuta żywność;

•  resztki jedzenia w płynie, w tym oleje jadalne;

•  mięso i padlina;

•  kości i odchody zwierząt;

•  ziemia i kamienie.

*  Obowiązek wynika z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które obowiązuje od 1 lipca 2017 r. 

Odpady kuchenne 
– segregujemy od
1 stycznia 2018 r.


