SYSTEM GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
W BYDGOSZCZY

Mieszkańcy Bydgoszczy,

Przedsiębiorcy odbierający odpady w poszczególnych
sektorach
MiastawBydgoszczy:
Właściciele
nieruchomości
Bydgoszczy w ramach systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi są zobowiązani do:

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Bydgoszczy działa od 1 lipca 2013 roku.

złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(deklaracje można składać również drogą elektroniczną za pomocą Platformy Usług
Administracji Publicznej),

Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych
Przez ten czas udowodniliśmy,
że troska o środowisko jest dla nas bardzo ważna. W ubiegłym roku
„CORIMP”
Sp. z o. o.osiągnęło
ul. Smoleńska
154 wyższy poziom odzysku i recyklingu papieru, metali,
Miasto Bydgoszcz
jeszcze
tel. 52 320 81 85
tworzyw sztucznych, szkła niż w latach poprzednich. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom
e-mail: obsluga.ind@corimp.com.pl
za dotychczasowe zaangażowanie w selektywną zbiórkę odpadów i jednocześnie zachęcamy
www.corimp.com.pl

V

dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

do dalszych, wspólnych działań na rzecz zachowania czystości naszego miasta. Dlatego przypominamy

Sektor I
zasadyTerenów
obowiązujące
w Bydgoszczy.
Osiedle
Nadwiślańskich,
Osiedle Tatrzańskie, Osiedle Stary Fordon.

I
gromadzenia odpadów w pojemnikach (workach) do tego przeznaczonych,

III

Sektor IX
W ramach
uiszczonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami
Osiedle
Kapuściska,
Osiedle
Zimne Wody-Czersko
Polskie, zobowiązuje się do:
komunalnymi
Miasto Bydgoszcz
Osiedle Łęgnowo,
Osiedle Łęgnowo-Wieś.

VI

II

udostępniania w dniu odbioru pojemników (worków) z odpadami przed nieruchomość
(zabudowa jednorodzinna) lub przekazania przedsiębiorcy odbierającemu odpady
w danym sektorze 2 kompletów kluczy/pilotów do bram (zabudowa wielorodzinna,
bloki, kamienice).

wyposażenia nieruchomości w pojemniki (worki) do gromadzenia odpadów
komunalnych,

IV

REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o. o.
ul. Inwalidów 45
tel. 52 342 74 40zapewnienia utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym,
e-mail: bydgoszcz@remondis.pl
www.remondis-bydgoszcz.pl

VII

VIII

odbierania wytworzonych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
Sektor II
Osiedle Nowy Fordon,
Osiedle Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście.
i niezamieszkałych,
Sektor III
Osiedle Leśne, Osiedle Bartodzieje, Osiedle Jachcice.

zapewnienia odbioru od mieszkańców odpadów problemowych w Punktach

Sektor IV
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Osiedle Bielawy, Osiedle Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto.

Sektor V
Osiedle
Smukała-Opławiec-Janowo,
Osiedle Piaski,
Osiedle
Czyżkówko, W
Osiedle
Okole,UISZCZANEJ
Osiedle Flisy,
NIEWAŻNE
ILE ODPADÓW WYTWORZYSZ,
MIASTO
BYDGOSZCZ
RAMACH
Osiedle Osowa Góra.

OPŁATY ZAGOSPODARUJE KAŻDĄ ICH ILOŚĆ!
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Uwaga !

IX

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów
ProNatura Sp. z o. o. ul. Prądocińska 28
przestrzegania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.
tel. 52 522 22 88
e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl
www.pronatura.bydgoszcz.pl

Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają deklarację tylko w przypadku koniecznościSektor
zmianyVI
Wilczak-Jary,
danych (np. liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość) Osiedle
– terminMiedzyń-Prądy,
na złożenie takiejOsiedle
aktualizacji
to 14 dni
Osiedle Błonie.
od dnia nastąpienia zmiany.
Sektor VII
Od 1 stycznia 2016 r. także dla przedsiębiorców i innych właścicieli
nieruchomości
niezamieszkałych
Osiedle Górzyskowo,
Osiedle
Szwederowo.
deklaracje będą bezterminowe. Złożenie nowej deklaracji będzie konieczne wyłącznie w celu dokonania
Sektor VIII
Osiedle
Wzgórze
Wolności,
Osiedle
Glinki-Rupienica,
zmiany np. wielkości pojemnika, częstotliwości odbioru. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami
Osiedle Wyżyny.
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszelkie zmiany powinny być dokonywane
w terminie 14 dni od ich nastąpienia.
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I. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Opłaty: KOMUNALNYMI W BYDGOSZCZY
1. SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szkło PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Opłata za gospodarowanie odpadami winna być wnoszona na indywidualny rachunek składającego
Papier, tektura,
deklarację
do 20 dniametal,
każdegotworzywa
następnego sztuczne,
miesiąca (np. za miesiąc styczeń do 20 lutego).
opakowania wielomateriałowe
Opłata ma charakter podatku i Miasto nie wystawia żadnych faktur, ani rachunków za usługę

Wrzucamy:
szklane butelki,
PSZOK to bezpłatne punkty odbioru odpadów problemowych, które powstają w gospodarstwach
słoiki (bez nakrętek),
domowych.
miejsc tych mieszkańcy Bydgoszczy mogą nieodpłatnie dostarczać we własnym
butelki poDo
kosmetykach.

odbioru odpadów komunalnych.

Nie wrzucamy:
szkła okiennego,
porcelany, ceramiki, szkła żaroodpornego,
luster,
żarówek,
szyb samochodowych.

Wrzucamy:
suchą makulaturę (kartony, tekturę, gazety, książki, ulotki itp.),
zgniecione plastikowe butelki i opakowania,
Wpłata na podany przez Urząd Miasta rachunek bez prowizji jest możliwa w budynkach Urzędu
czystą folię i opakowania foliowe,
Miasta
Bydgoszczy
przy
ul. Jezuickiej
6-10 oraz 12 oddziałach PEKAO S.A. na terenie Bydgoszczy.
czyste
opakowania
metalowe,
puszki.

Aktualne
Uwaga! saldo na karcie kontowej podatnika do sprawdzenia osobiście lub pod numerem infolinii
Odpady
opakowaniowe
dokładnie
pozbaw zawartości. Zgnieć butelkę,
52 58 58
000 oraz 801
055 404.

kartonik i puszkę. Dzięki temu zmniejszysz ich objętość.
W
uzasadnionych
przypadkach istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.
Uwaga
!

Wielkość
pojemnika w nieruchościach zamieszkałych nie ma wpływu na wysokość opłaty.
Nie wrzucamy:
Jeżelipieluszek
masz zajednorazowych,
mały pojemnik, zgłoś to firmie odbierającej odpady lub do Urzędu Miasta.
opakowań po aerozolach i lekach,
styropianu budowlanego,
opakowań po chipsach, blistrów po lekach,
tacek styropianowych po żywności.

zakresie odpady (także poza harmonogramem selektywnej zbiórki) takie jak:

przeterminowane
leki
Częstotliwość
odbioru:

ZABUDOWA WIELORODZINNA

CO 28 DNI

komunalnych.

zużyte baterie
i akumulatory

chemikalia

sprzęt RTV i AGD

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

CO 28 DNI

ZABUDOWA WIELORODZINNA

CO 28 DNI

odpady zielone

opony z samochodów

OGRODY DZIAŁKOWEosobowych
TARGOWISKA

CO 28 DNI

zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
(NP. FIRMY, INSTYTUCJE, SKLEPY, BIURA)

Częstotliwość odbioru:
ZABUDOWA JEDNORODZINNA

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość

ZGODNIE ZE ZGŁOSZENIEM NIE RZADZIEJ NIŻ CO 28 DNI

odpady budowlane
odpady
NIE RZADZIEJ
NIŻ CO 28 DNI
wielkogabarytowe
i remontowe
NIE RZADZIEJ NIŻ CO 28 DNI

Punkty PSZOK są czynne codziennie (z wyjątkiem niedziel i świąt) w godzinach: 8:00-20:00.
Uwaga!
W
ramach wykaz
opłaty zaPunktów
gospodarowanie
odpadamiZbierania
komunalnymi
właściciele
domów jednorodzinnych
Aktualny
Selektywnego
Odpadów
Komunalnych
dostępny naotrzymują
stronie
żółte worki na odpady segregowane w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz zielone worki na szkło.

www.odpady.czystabydgoszcz.pl/pszok. Szczegółowe informacje można także uzyskać pod numerem

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
(NP. FIRMY, INSTYTUCJE, SKLEPY, BIURA)

ZGODNIE ZE ZGŁOSZENIEM NIE RZADZIEJ NIŻ CO 28 DNI

Co istotne – nie istnieje limit na ilość wydawanych worków. Ile worków oddajesz – tyle otrzymujesz.

OGRODY DZIAŁKOWE

NIE RZADZIEJ NIŻ CO 28 DNI

nie otrzymują dodatkowo worków.

MASZ PROBLEM Z ODPADAMI? ZGŁOŚ TO DO NAS!

TARGOWISKA
NIE RZADZIEJ NIŻ CO 28 DNI
WWW.ODPADY.CZYSTABYDGOSZCZ.PL/ZGLOS-PROBLEM

infolinii Urzędu Miasta Bydgoszczy 801 055 404 oraz 52 58 58 000.

Nieruchomości wielorodzinne są wyposażane w pojemniki do zbierania odpadów segregowanych ale mieszkańcy
Nieruchomości niezamieszkałe wyposażamy w pojemniki do odpadów segregowanych, zgodnie ze zgłoszeniem
składającego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za pojemniki te nie ponosi
się dodatkowych opłat.
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Odpady zmieszane

Odpady budowlane
Odpady
zielone i rozbiórkowe –
worki big-bag

Wrzucamy:
skoszoną trawę,
Odbieramy:
liście,
płytki, panele, ceramika, cegły, płyty regipsowe, urządzenia
drobne,
pocięte
sanitarne,
wiadragałęzie.
po farbach, zaprawach, worki po gipsie
i klejach, plastikowe rury, drewno.
Nie wrzucamy:
żywności,
Nie resztek
odbieramy:
obierek
azbestu,z owoców i warzyw,
trocin,
wełny mineralnej,
skorupek
od jajek,
farb i lakierów.
fusów.

Częstotliwość
odbioru:
Częstotliwość
odbioru:
CO 7domowe.
DNI (OD 15 KWIETNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA)
1 raz w roku
– 1 big-bag
(1m3) na gospodarstwo
ZABUDOWA
JEDNORODZINNA
I CO 14 DNI (OD 1 LISTOPADA DO 15 GRUDNIA)

Poza ustalonym harmonogramem w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
ZABUDOWA WIELORODZINNA

NIE WIĘCEJ NIŻ 15 RAZY W ROKU
(OD 15 KWIETNIA DO 15 GRUDNIA)

Uwaga !

CO 7 DNI (OD 15 KWIETNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA)
OGRODY DZIAŁKOWE
BIG BAG przeznaczony
jest do gromadzenia odpadów
budowlanych
powstałych
w wyniku
I CO
14 DNI (OD i1rozbiórkowych
LISTOPADA DO
15 GRUDNIA)
drobnego remontu w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym.
TARGOWISKA
NIE RZADZIEJ NIŻ CO 7 DNI
Worek należy wykorzystać zgodnie z jego przeznaczeniem, na nieruchomość, w której mieszkaniec
prowadzi
Uwaga! gospodarstwo domowe i w której mieszka. Nie można wykorzystać worka na innej nieruchomości,
nawet
będącej odpadów
własnością
mieszkańca
pobierającego
big-bag,
w której nie
mieszka.
Do gromadzenia
zielonych
właściciele
nieruchomości
jednorodzinnych
otrzymują
pojemnik o pojemności
240 l na gospodarstwo
domowe. W
przypadku,
gdy odpady
zielone
nie zmieszczą
w pojemniku,
można po
je wystawiać
Mieszkaniec
lub upoważniona
przez
niego osoba,
pobiera
big-bag
w firmiesię
odbierającej
odpady,
okazaniu
we własnych workach. Jednocześnie należy pamiętać, aby konieczność obsługi nieruchomości w zakresie

dokumentu tożsamości oraz dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub potwierdzenia

odbioru opadów zielonych zgłosić przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbiór odpadów w danym sektorze - 1 raz przed

od zarządcy nieruchomości wielomieszkaniowej o dokonywaniu tej opłaty.
sezonem odbierania (do 15 kwietnia).

Po
zapełnieniu worka
mieszkaniec
zlecadziałkowe
przedsiębiorcy
odpowiedzialnemu
za odbiór
Nieruchomości
wielorodzinne,
ogrody
oraz targowiska
wyposażane
są w konieczność
pojemniki do wywozu
zbierania
odpadów.
odpadów zielonych.
Odpadów
zielonych
nie odbieramy
z nieruchomości
niezamieszkałych,
takich
jak firmy,
biura, instytucje
BIG
BAG nie
przysługuje
przedsiębiorstwom,
instytucjom,
użytkownikom
ogródków
działkowych
itp. itp.

Odpady szczególne:

Wrzucamy:
resztki kuchenne,
Świetlówki,
żarówki energooszczędne
pieluszki jednorazowe,
porcelana, ceramika,
Wrzucamy do specjalnych pojemników zlokalizowanych
zużyte ubrania i obuwie,
w sklepach z art. oświetleniowymi. Odpady tego rodzaju
brudne tacki styropianowe po żywności,
mieszkańcy
mogą
równieżpoprzekazać
do PSZOK.
zabrudzone
opakowania
oleju spożywczym,
maśle.
Nie wrzucamy:
baterii,
Baterie
żarówek, świetlówek, lamp neonowych,
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość
leków,
zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów
komunalnych.
Wrzucamy
dowielkogabarytowych,
specjalnych pojemników zlokalizowanych
odpadów
dużego styropianu
po sprzęcie
elektrycznym.
w supermarketach
i marketach
branży
ogólnej i budowlanej

oraz różnego rodzaju
placówkach oświatowych (szkołach,
Częstotliwość
odbioru:
przedszkolach), jak również w Urzędzie Miasta (Jezuicka 4a,
ZABUDOWA JEDNORODZINNA

CO 14 DNI

także w PSZOK.
ZABUDOWA WIELORODZINNA

CO 7 DNI

Grudziądzka 9-15, Wojska Polskiego 65). Baterie odbieramy

Leki

OGRODY DZIAŁKOWE

NIE RZADZIEJ NIŻ CO 14 DNI

TARGOWISKA

NIE RZADZIEJ NIŻ CO 7 DNI

Pojemniki na przeterminowane leki ustawione są
Wszystkie
nieruchomości
zamieszkałe (jednorodzinne i wielorodzinne) są wyposażane
w prawie każdej
aptece w Bydgoszczy.
w
pojemniki dowykaz
zbierania
zmieszanych
Szczegółowy
znajduje
się naodpadów
stronie komunalnych. Wielkość pojemnika nie ma

wpływu
na opłatę.
internetowej
www.odpady.czystabydgoszcz.pl
Nieruchomości
w zakładce „Radyniezamieszkałe
na odpady”. są wyposażane w pojemniki do odpadów zmieszanych,

oPrzeterminowane
pojemności określonej
w deklaracji
o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
leki można
także oddawać
do Punktów
Wysokość
opłaty
jest Odpadów
uzależniona
od wielkości
zadeklarowanego pojemnika oraz częstotliwości
Selektywnego
Zbierania
Komunalnych
(PSZOK).
odbioru odpadów.
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2. ZASADY ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BYDGOSZCZY

3. W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
MIASTO BYDGOSZCZ ODBIERA TAKŻE OD MIESZKAŃCÓW:
Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt

Zabudowa jednorodzinna:
Pojemniki/worki z odpadami należy wystawiać przed nieruchomość lub w miejscu zbierania
odpadów dostępnym dla przedsiębiorcy obsługującego dany sektor, bez konieczności wejścia
na teren posesji, przy drodze umożliwiającej dojazd pojazdu odbierającego odpady.

Zabudowa wielorodzinna:
Pojemniki/worki z odpadami należy gromadzić w miejscu do tego wskazanym i w dniu odbioru
odpadów pozostawić otwarte bramy i wiaty śmietnikowe z pojemnikami/workami. Administratorzy

elektryczny/elektroniczny
Odbieramy:
zużyty sprzęt RTV i AGD,
stare meble,
inne odpady wielkogabarytowe (np. drzwi, wózek
dziecięcy),
styropian opakowaniowy po sprzęcie elektrycznym.
Nie odbieramy:
ram okiennych z szybami,
styropianu budowlanego.

Częstotliwość odbioru:
Raz w miesiącu bezpośrednio od mieszkańców - zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów

nieruchomości wielorodzinnych mogą także przekazać przedsiębiorcy odpowiedzialnemu

komunalnych.

za odbiór odpadów w danym sektorze po dwa komplety kluczy/pilotów do bram.

Poza ustalonym harmonogramem w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W przypadku, gdy odbiór odpadów z nieruchomości jest utrudniony (np. przez schody, usytuowanie
worków w podziemnych garażach lub piwnicy), zapełnione pojemniki/worki należy wystawić
przed nieruchomość przy drodze umożliwiającej dojazd pojazdu odbierającego odpady.

7

Uwaga !
Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym
odbiór odpadów do 6:00 w dniu odbioru odpadów.
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Odpady zmieszane

Odpady budowlane
Odpady
zielone i rozbiórkowe –
worki big-bag

Wrzucamy:
skoszoną trawę,
Odbieramy:
liście,
płytki, panele, ceramika, cegły, płyty regipsowe, urządzenia
drobne,
pocięte
sanitarne,
wiadragałęzie.
po farbach, zaprawach, worki po gipsie
i klejach, plastikowe rury, drewno.
Nie wrzucamy:
żywności,
Nie resztek
odbieramy:
obierek
azbestu,z owoców i warzyw,
trocin,
wełny mineralnej,
skorupek
od jajek,
farb i lakierów.
fusów.

Częstotliwość
odbioru:
Częstotliwość
odbioru:
CO 7domowe.
DNI (OD 15 KWIETNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA)
1 raz w roku
– 1 big-bag
(1m3) na gospodarstwo
ZABUDOWA
JEDNORODZINNA
I CO 14 DNI (OD 1 LISTOPADA DO 15 GRUDNIA)

Poza ustalonym harmonogramem w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
ZABUDOWA WIELORODZINNA

NIE WIĘCEJ NIŻ 15 RAZY W ROKU
(OD 15 KWIETNIA DO 15 GRUDNIA)

Uwaga !

CO 7 DNI (OD 15 KWIETNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA)
OGRODY DZIAŁKOWE
BIG BAG przeznaczony
jest do gromadzenia odpadów
budowlanych
powstałych
w wyniku
I CO
14 DNI (OD i1rozbiórkowych
LISTOPADA DO
15 GRUDNIA)
drobnego remontu w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym.
TARGOWISKA
NIE RZADZIEJ NIŻ CO 7 DNI
Worek należy wykorzystać zgodnie z jego przeznaczeniem, na nieruchomość, w której mieszkaniec
prowadzi
Uwaga! gospodarstwo domowe i w której mieszka. Nie można wykorzystać worka na innej nieruchomości,
nawet
będącej odpadów
własnością
mieszkańca
pobierającego
big-bag,
w której nie
mieszka.
Do gromadzenia
zielonych
właściciele
nieruchomości
jednorodzinnych
otrzymują
pojemnik o pojemności
240 l na gospodarstwo
domowe. W
przypadku,
gdy odpady
zielone
nie zmieszczą
w pojemniku,
można po
je wystawiać
Mieszkaniec
lub upoważniona
przez
niego osoba,
pobiera
big-bag
w firmiesię
odbierającej
odpady,
okazaniu
we własnych workach. Jednocześnie należy pamiętać, aby konieczność obsługi nieruchomości w zakresie

dokumentu tożsamości oraz dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub potwierdzenia

odbioru opadów zielonych zgłosić przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbiór odpadów w danym sektorze - 1 raz przed

od zarządcy nieruchomości wielomieszkaniowej o dokonywaniu tej opłaty.
sezonem odbierania (do 15 kwietnia).

Po
zapełnieniu worka
mieszkaniec
zlecadziałkowe
przedsiębiorcy
odpowiedzialnemu
za odbiór
Nieruchomości
wielorodzinne,
ogrody
oraz targowiska
wyposażane
są w konieczność
pojemniki do wywozu
zbierania
odpadów.
odpadów zielonych.
Odpadów
zielonych
nie odbieramy
z nieruchomości
niezamieszkałych,
takich
jak firmy,
biura, instytucje
BIG
BAG nie
przysługuje
przedsiębiorstwom,
instytucjom,
użytkownikom
ogródków
działkowych
itp. itp.

Odpady szczególne:

Wrzucamy:
resztki kuchenne,
Świetlówki,
żarówki energooszczędne
pieluszki jednorazowe,
porcelana, ceramika,
Wrzucamy do specjalnych pojemników zlokalizowanych
zużyte ubrania i obuwie,
w sklepach z art. oświetleniowymi. Odpady tego rodzaju
brudne tacki styropianowe po żywności,
mieszkańcy
mogą
równieżpoprzekazać
do PSZOK.
zabrudzone
opakowania
oleju spożywczym,
maśle.
Nie wrzucamy:
baterii,
Baterie
żarówek, świetlówek, lamp neonowych,
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość
leków,
zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów
komunalnych.
Wrzucamy
dowielkogabarytowych,
specjalnych pojemników zlokalizowanych
odpadów
dużego styropianu
po sprzęcie
elektrycznym.
w supermarketach
i marketach
branży
ogólnej i budowlanej

oraz różnego rodzaju
placówkach oświatowych (szkołach,
Częstotliwość
odbioru:
przedszkolach), jak również w Urzędzie Miasta (Jezuicka 4a,
ZABUDOWA JEDNORODZINNA

CO 14 DNI

także w PSZOK.
ZABUDOWA WIELORODZINNA

CO 7 DNI

Grudziądzka 9-15, Wojska Polskiego 65). Baterie odbieramy

Leki

OGRODY DZIAŁKOWE

NIE RZADZIEJ NIŻ CO 14 DNI

TARGOWISKA

NIE RZADZIEJ NIŻ CO 7 DNI

Pojemniki na przeterminowane leki ustawione są
Wszystkie
nieruchomości
zamieszkałe (jednorodzinne i wielorodzinne) są wyposażane
w prawie każdej
aptece w Bydgoszczy.
w
pojemniki dowykaz
zbierania
zmieszanych
Szczegółowy
znajduje
się naodpadów
stronie komunalnych. Wielkość pojemnika nie ma

wpływu
na opłatę.
internetowej
www.odpady.czystabydgoszcz.pl
Nieruchomości
w zakładce „Radyniezamieszkałe
na odpady”. są wyposażane w pojemniki do odpadów zmieszanych,

oPrzeterminowane
pojemności określonej
w deklaracji
o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
leki można
także oddawać
do Punktów
Wysokość
opłaty
jest Odpadów
uzależniona
od wielkości
zadeklarowanego pojemnika oraz częstotliwości
Selektywnego
Zbierania
Komunalnych
(PSZOK).
odbioru odpadów.
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I. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Opłaty: KOMUNALNYMI W BYDGOSZCZY
1. SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szkło PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Opłata za gospodarowanie odpadami winna być wnoszona na indywidualny rachunek składającego
Papier, tektura,
deklarację
do 20 dniametal,
każdegotworzywa
następnego sztuczne,
miesiąca (np. za miesiąc styczeń do 20 lutego).
opakowania wielomateriałowe
Opłata ma charakter podatku i Miasto nie wystawia żadnych faktur, ani rachunków za usługę

Wrzucamy:
szklane butelki,
PSZOK to bezpłatne punkty odbioru odpadów problemowych, które powstają w gospodarstwach
słoiki (bez nakrętek),
domowych.
miejsc tych mieszkańcy Bydgoszczy mogą nieodpłatnie dostarczać we własnym
butelki poDo
kosmetykach.

odbioru odpadów komunalnych.

Nie wrzucamy:
szkła okiennego,
porcelany, ceramiki, szkła żaroodpornego,
luster,
żarówek,
szyb samochodowych.

Wrzucamy:
suchą makulaturę (kartony, tekturę, gazety, książki, ulotki itp.),
zgniecione plastikowe butelki i opakowania,
Wpłata na podany przez Urząd Miasta rachunek bez prowizji jest możliwa w budynkach Urzędu
czystą folię i opakowania foliowe,
Miasta
Bydgoszczy
przy
ul. Jezuickiej
6-10 oraz 12 oddziałach PEKAO S.A. na terenie Bydgoszczy.
czyste
opakowania
metalowe,
puszki.

Aktualne saldo na karcie kontowej podatnika do sprawdzenia osobiście lub pod numerem infolinii
Uwaga!
Odpady
opakowaniowe
dokładnie
pozbaw zawartości. Zgnieć butelkę,
52 58 58
000 oraz 801
055 404.

kartonik i puszkę. Dzięki temu zmniejszysz ich objętość.
W
uzasadnionych
przypadkach istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.
Uwaga
!

Wielkość
pojemnika w nieruchościach zamieszkałych nie ma wpływu na wysokość opłaty.
Nie wrzucamy:
Jeżelipieluszek
masz zajednorazowych,
mały pojemnik, zgłoś to firmie odbierającej odpady lub do Urzędu Miasta.
opakowań po aerozolach i lekach,
styropianu budowlanego,
opakowań po chipsach, blistrów po lekach,
tacek styropianowych po żywności.

zakresie odpady (także poza harmonogramem selektywnej zbiórki) takie jak:

przeterminowane
leki
Częstotliwość
odbioru:

ZABUDOWA WIELORODZINNA

CO 28 DNI

komunalnych.

zużyte baterie
i akumulatory

chemikalia

sprzęt RTV i AGD

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

CO 28 DNI

ZABUDOWA WIELORODZINNA

CO 28 DNI

odpady zielone

opony z samochodów

OGRODY DZIAŁKOWEosobowych
TARGOWISKA

CO 28 DNI

zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
(NP. FIRMY, INSTYTUCJE, SKLEPY, BIURA)

Częstotliwość odbioru:
ZABUDOWA JEDNORODZINNA

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość

ZGODNIE ZE ZGŁOSZENIEM NIE RZADZIEJ NIŻ CO 28 DNI

odpady budowlane
odpady
NIE RZADZIEJ
NIŻ CO 28 DNI
wielkogabarytowe
i remontowe
NIE RZADZIEJ NIŻ CO 28 DNI

Punkty PSZOK są czynne codziennie (z wyjątkiem niedziel i świąt) w godzinach: 8:00-20:00.
Uwaga!
W
ramach wykaz
opłaty zaPunktów
gospodarowanie
odpadamiZbierania
komunalnymi
właściciele
domów jednorodzinnych
Aktualny
Selektywnego
Odpadów
Komunalnych
dostępny naotrzymują
stronie
żółte worki na odpady segregowane w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz zielone worki na szkło.

www.odpady.czystabydgoszcz.pl/pszok. Szczegółowe informacje można także uzyskać pod numerem

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
(NP. FIRMY, INSTYTUCJE, SKLEPY, BIURA)

ZGODNIE ZE ZGŁOSZENIEM NIE RZADZIEJ NIŻ CO 28 DNI

Co istotne – nie istnieje limit na ilość wydawanych worków. Ile worków oddajesz – tyle otrzymujesz.

OGRODY DZIAŁKOWE

NIE RZADZIEJ NIŻ CO 28 DNI

nie otrzymują dodatkowo worków.

MASZ PROBLEM Z ODPADAMI? ZGŁOŚ TO DO NAS!

TARGOWISKA
NIE RZADZIEJ NIŻ CO 28 DNI
WWW.ODPADY.CZYSTABYDGOSZCZ.PL/ZGLOS-PROBLEM

infolinii Urzędu Miasta Bydgoszczy 801 055 404 oraz 52 58 58 000.

Nieruchomości wielorodzinne są wyposażane w pojemniki do zbierania odpadów segregowanych ale mieszkańcy
Nieruchomości niezamieszkałe wyposażamy w pojemniki do odpadów segregowanych, zgodnie ze zgłoszeniem
składającego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za pojemniki te nie ponosi
się dodatkowych opłat.
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Mieszkańcy Bydgoszczy,

Przedsiębiorcy odbierający odpady w poszczególnych
sektorach
MiastawBydgoszczy:
Właściciele
nieruchomości
Bydgoszczy w ramach systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi są zobowiązani do:

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Bydgoszczy działa od 1 lipca 2013 roku.

złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(deklaracje można składać również drogą elektroniczną za pomocą Platformy Usług
Administracji Publicznej),

Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych
Przez ten czas udowodniliśmy,
że troska o środowisko jest dla nas bardzo ważna. W ubiegłym roku
„CORIMP”
Sp. z o. o.osiągnęło
ul. Smoleńska
154 wyższy poziom odzysku i recyklingu papieru, metali,
Miasto Bydgoszcz
jeszcze
tel. 52 320 81 85
tworzyw sztucznych, szkła niż w latach poprzednich. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom
e-mail: obsluga.ind@corimp.com.pl
za dotychczasowe zaangażowanie w selektywną zbiórkę odpadów i jednocześnie zachęcamy
www.corimp.com.pl

V

dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

do dalszych, wspólnych działań na rzecz zachowania czystości naszego miasta. Dlatego przypominamy

Sektor I
zasadyTerenów
obowiązujące
w Bydgoszczy.
Osiedle
Nadwiślańskich,
Osiedle Tatrzańskie, Osiedle Stary Fordon.

I
gromadzenia odpadów w pojemnikach (workach) do tego przeznaczonych,

III

Sektor IX
W ramach
uiszczonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami
Osiedle
Kapuściska,
Osiedle
Zimne Wody-Czersko
Polskie, zobowiązuje się do:
komunalnymi
Miasto Bydgoszcz
Osiedle Łęgnowo,
Osiedle Łęgnowo-Wieś.

VI

II

udostępniania w dniu odbioru pojemników (worków) z odpadami przed nieruchomość
(zabudowa jednorodzinna) lub przekazania przedsiębiorcy odbierającemu odpady
w danym sektorze 2 kompletów kluczy/pilotów do bram (zabudowa wielorodzinna,
bloki, kamienice).

wyposażenia nieruchomości w pojemniki (worki) do gromadzenia odpadów
komunalnych,

IV

REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o. o.
ul. Inwalidów 45
tel. 52 342 74 40zapewnienia utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym,
e-mail: bydgoszcz@remondis.pl
www.remondis-bydgoszcz.pl

VII

VIII

odbierania wytworzonych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
Sektor II
Osiedle Nowy Fordon,
Osiedle Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście.
i niezamieszkałych,
Sektor III
Osiedle Leśne, Osiedle Bartodzieje, Osiedle Jachcice.

zapewnienia odbioru od mieszkańców odpadów problemowych w Punktach

Sektor IV
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Osiedle Bielawy, Osiedle Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto.

Sektor V
Osiedle
Smukała-Opławiec-Janowo,
Osiedle Piaski,
Osiedle
Czyżkówko, W
Osiedle
Okole,UISZCZANEJ
Osiedle Flisy,
NIEWAŻNE
ILE ODPADÓW WYTWORZYSZ,
MIASTO
BYDGOSZCZ
RAMACH
Osiedle Osowa Góra.

OPŁATY ZAGOSPODARUJE KAŻDĄ ICH ILOŚĆ!
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Uwaga !

IX

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów
ProNatura Sp. z o. o. ul. Prądocińska 28
przestrzegania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.
tel. 52 522 22 88
e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl
www.pronatura.bydgoszcz.pl

Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają deklarację tylko w przypadku koniecznościSektor
zmianyVI
Wilczak-Jary,
danych (np. liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość) Osiedle
– terminMiedzyń-Prądy,
na złożenie takiejOsiedle
aktualizacji
to 14 dni
Osiedle Błonie.
od dnia nastąpienia zmiany.
Sektor VII
Od 1 stycznia 2016 r. także dla przedsiębiorców i innych właścicieli
nieruchomości
niezamieszkałych
Osiedle Górzyskowo,
Osiedle
Szwederowo.
deklaracje będą bezterminowe. Złożenie nowej deklaracji będzie konieczne wyłącznie w celu dokonania
Sektor VIII
Osiedle
Wzgórze
Wolności,
Osiedle
Glinki-Rupienica,
zmiany np. wielkości pojemnika, częstotliwości odbioru. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami
Osiedle Wyżyny.
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszelkie zmiany powinny być dokonywane
w terminie 14 dni od ich nastąpienia.

2
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KONTAKT
Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
e-mail: odpady@um.bydgoszcz.pl
Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej:
www.odpady.czystabydgoszcz.pl
oraz pod numerem infolinii: 52 58 58 000 oraz 801 055 404

MASZ PROBLEM Z ODPADAMI? ZGŁOŚ TO DO NAS!
WWW.ODPADY.CZYSTABYDGOSZCZ.PL/ZGLOS-PROBLEM

Dofinansowano ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

