
 
 
 
 

  ZASADY ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  
 

• W dniu odbioru odpadów komunalnych (zgodnie z harmonogramem) właściciel nieruchomości winien wystawić je przed posesję 
w widocznym miejscu najpóźniej do godziny 6:00. 
 

• W roku 2019 odpady gromadzone w żółtych workach (metale i tworzywa sztuczne) będą odbierane w innym terminie, niż odpady 
gromadzone w workach zielonych (szkło) oraz niebieskich (papier) – za wyjątkiem miesiąca stycznia. 
 

• Właściciel nieruchomości, który zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów komunalnych jest zobowiązany do jej przestrzegania. 
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych 
Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć pojemnik/kontener/worek oraz poinformować dyspozytora o konieczności wysłania pojazdu 
przeznaczonego do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Wykonawca opisze pojemnik/kontener/worek informacją: 
„ZŁA SEGREGACJA. INFORMUJĘ, ŻE ODPADY BĘDĄ ODEBRANE JAKO ZMIESZANE DO 3 DNI ROBOCZYCH OSOBNYM 
TRANSPORTEM. PROSZĘ O POZOSTAWIENIE POJEMNIKA/KONTENERA/WORKA DO ODBIORU”. Wykonawca poda 
również swój numer telefonu i datę stwierdzenia niewłaściwej segregacji. Za miesiąc, w którym zaistniało zdarzenie niewłaściwej 
segregacji Właścicielowi nieruchomości zostanie naliczona wyższa opłata (dla osób niesegregujących odpadów). 
 

• W przypadku braku odbioru odpadów w terminie zgodnym z harmonogramem właściciel posesji proszony jest pozostawić pojemnik/ 
worek/kontener w gotowości do odbioru. Właścicielowi nieruchomości przysługuje (w terminie do 3 dni roboczych) prawo złożenia 
reklamacji w zakresie braku odbioru lub niewłaściwego świadczenia usługi. Reklamacje prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy pod 
numerem telefonu (32) 215 77 25, za pośrednictwem e-mail lub osobiście. 
 

• Owoce „spadowe” (jabłka, śliwki, orzechy, etc.) zaliczane są do odpadów zielonych. W związku z tym właściciele nieruchomości 
proszeni są o ich transport do PSZOK (informacja o PSZOK poniżej). 
 

• W przypadku uszkodzenia pojemnika zdarzenie należy zgłosić natychmiast do Wykonawcy pod numerem telefonu 506 365 473. 
Podstawą do uznania szkody jest spełnienie przez pojemnik odpowiednich norm (podstawa prawna: Uchwała nr XXXI/243/2017 
Rady Gminy Bestwina z dnia 30 października 2017 roku - §5 ust. 7). 

 
 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  
               (Regulamin PSZOK dostępny jest na stronie internetowej www.bestwina.pl (w zakładce „system gospodarki odpadami komunalnymi”) 
               oraz na tablicy informacyjnej umieszczonej przy bramie wjazdowej do PSZOK). 
 

Dni otwarcia: 
• od 1 maja do 31 października – środa, piątek, sobota w godzinach 10:00 do 18:00, 
• od 2 listopada do 30 kwietnia – środa w godzinach 10:00 do 16:00 oraz sobota w godzinach 10:00 do 14:00, 
• za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

 
RODZAJE ODPADÓW PRZYJMOWANYCH DO PUNKTU SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  

 
• przeterminowane lekarstwa, 
• chemikalia, 
• zużyte baterie i akumulatory, 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
• meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
• zużyte opony (z wyłączeniem opon z samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych i przemysłowych, ciągników), 
• odpady zielone pochodzące z prac wykonywanych we własnym zakresie np. liście, trawa, kora drzew, trociny, gałęzie z przycinania 

drzew i krzewów wyłącznie w postaci zrębek o wielkości nie przekraczającej 20 cm, przy czym nie mogą one zawierać resztek jedzenia 
jak również ziemi oraz kamieni, 

• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z prowadzenia drobnych robót wykonywanych własnymi 
siłami przez właściciela nieruchomości (wydzielony gruz ceglany i betonowy) nie wymagających pozwolenia na budowę, 

• papier, 
• szkło, 
• metale, 
• tworzywa sztuczne, 
• odzież i tekstylia, 
• popiół, 
• odpady ulegające biodegradacji („BIO”). 

 

!!! UWAGA !!!  
(PROSIMY O ZAPOZNANIE SI Ę Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI)  


