
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z SOŁECTWA PORĄBKA 
z ulic: Krakowskiej, Rynek, Wielka Puszcza (do numeru 23) oraz ulic zaczynających się na literę „B”, „C”, „Z” i „Ź” 

Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Porąbka. 
Spod posesji właścicieli nie będą już odbierane odpady potocznie zwane „zielonymi”, czyli odpady stanowiące części roślin 

pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy. 
Szanowni Państwo, w dobie wysokiej inflacji, a co za tym idzie ciągle rosnących cen, wszyscy jesteśmy zobowiązani do szukania 
oszczędności. Zapewne zdajecie sobie Państwo sprawę, że wysokie ceny paliw, energii oraz kosztów pracy (zapowiadany wzrost 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2023) nie pozostaną bez wpływu na ceny, jakie przedstawią wykonawcy w 
ofertach na odbiór odpadów. To z kolei będzie miało wpływ na stawkę, jaką Rada Gminy winna przyjąć na kolejny rok, a której 
wysokość wyliczana jest na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto Zakład Gospodarki 
Odpadami S.A. w Bielsku-Białej począwszy od roku 2023 nie będzie już zapewniał odbioru odpadów zielonych od gmin powiatu 
bielskiego, co, biorąc pod uwagę zdecydowanie wyższe ceny za przyjęcie tych odpadów w innych punktach, w efekcie spowoduje 
znaczny wzrost kosztów ich transportu i zagospodarowania. Żeby zminimalizować wzrost stawki, nie powodując jednocześnie zbyt 
dużych uciążliwości dla mieszkańców, zdecydowano przyjąć rozwiązanie, które funkcjonuje w większości gmin powiatu bielskiego,  a 
mianowicie wyodrębnienie ze strumienia bioodpadów, odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, czyli tzw. odpadów zielonych (pochodzących z prac wykonywanych we własnym zakresie, z 
ogrodów przydomowych: skoszona trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, niezaimpregnowane 
drewno, spady owoców), które to odpady od dnia 1 stycznia 2023 r. nie będą odbierane spod posesji mieszkańców, natomiast będzie 
je można przywozić do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Pozostałe odpady BIO, czyli tzw. bioodpady kuchenne (odpadki 
warzywne i owocowe, obierki, resztki jedzenia) nadal będą odbierane zgodnie z harmonogramem w 35-litrowych, brązowych workach 
z napisem „BIO”. W innych lub większych brązowych workach bioodpady nie będą już odbierane. Oczywiście w dalszym ciągu żadne 

odpady BIO nie będą odbierane spod posesji mieszkańców, którzy zadeklarowali kompostowanie odpadów. Powyżej opisane zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr XXXIX/390/2022 Rady 
Gminy Porąbka z dnia 22 września 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka i wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2023 r. Zgodnie z przepisami 
Regulaminu odpady „zielone” stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, powstające na terenie nieruchomości należy w pierwszej 
kolejności poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do wykorzystania powstałego kompostu na potrzeby własne. W przypadku braku możliwości kompostowania należy pozbyć 
się bioodpadów z terenu nieruchomości właściciela poprzez przekazanie tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK). Przypominam, że mieszkańcy, którzy 
zadeklarują posiadanie kompostowników i kompostowanie w nim strumienia odpadów biodegradowalnych są częściowo zwolnieni z opłaty za odpady (stawka dla kompostujących na dzień 
dzisiejszy wynosi 26 zamiast 29 zł). Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych mają na celu zatrzymanie rosnących kosztów, które z roku na rok idą mocno w górę. Z drugiej strony 
władzom gminy zależy na zachowaniu maksymalnie wielu udogodnień (np. odbioru spod posesji odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, codziennie czynny PSZOK), z których 
mieszkańcy są zadowoleni. Jeżeli jednak ceny nadal będą rosły w takim tempie, być może w kolejnych latach trzeba będzie je częściowo ograniczyć. Pełna treść informacji dostępna jest na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Porąbka https://www.porabka.pl/aktualnosci/art-zmiany-w-systemie-odbioru-odpadow-komunalnych-na-terenie-gminy-porabka-w-2023-roku,1044 
 
Chemikalia (tj. farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, środki ochrony roślin w tym opakowania po nich np. puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużytych smarach i olejach) należ dostarczyć do 
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) przy ulicy Bażanciej w Porąbce, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 oraz w sobotę w 
godzinach od 700 do 1300. Właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli oddać odpady zebrane selektywnie poza terminami wyznaczonymi w harmonogramie, mogą je także dostarczyć do 
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK). Całe drzewa, klocki i pnie nie są przyjmowane. Nie są także przyjmowane bioodpady kuchenne przywiezione luzem. 
UWAGA!!! ODPADY ZIELONE (stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy np. trawa, liście, gałęzie i spady owoców, nie będą odbierane 
spod posesji, można te odpady oddać wyłącznie w PSZOK. Podczas korzystania z usług PSZOK-u należy okazać się dokumentem potwierdzającym zameldowanie na terenie Gminy Porąbka (dot. 
mieszkańców) lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie nieruchomości na terenie gminy (dot. właścicieli domków letniskowych). W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA TRUDNYCH 
WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH (np. intensywne opady śniegu, powódź) LUB PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH (np. gwałtowny okresowy wzrost odpadów) ZOSTANIE WYZNACZONY 
HARMONOGRAM ZASTĘPCZY, KTÓRY BĘDZIE PUBLIKOWANY NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY PORĄBKA www.porabka.pl 

2023 STYCZEŃ LUTY 

METALE 
I TWORZYWA 

SZTUCZNE 

16 - 
poniedziałek 

20 -
poniedziałek 

BIOODPADY 
KUCHENNE 

(BEZ ZIELONYCH) 

2 - 
poniedziałek 

16 -
poniedziałek 

6 - 
poniedziałek 

20 -
poniedziałek 

SZKŁO 2 - 
poniedziałek 

6 - 
poniedziałek 

PAPIER 16 - 
poniedziałek 

20 - 
poniedziałek 

POPIÓŁ 
2 - 

poniedziałek 

16 - 
poniedziałek 

6 - 
poniedziałek 

20 -
poniedziałek 

ZMIESZANE 
(POZOSTAŁOŚCI 

PO SORTOWANIU) 

2 - 
poniedziałek 

16 - 
poniedziałek 

6 - 
poniedziałek 

20 -
poniedziałek 

http://www.porabka.pl/


 

ZASADY SEGREGACJI I ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 
GMINIE PORĄBKA 

PAPIER – worek/pojemnik niebieski 
Wrzucamy: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, 
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe. 
Nie wrzucamy: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru 
zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych, ubrań. 

SZKŁO – worek/pojemnik zielony 
Wrzucamy: butelki i słoiki po napojach i żywności bez nakrętek (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane 
opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców). 
Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, 
żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, 
monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek. 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – worek/pojemnik żółty 

Wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, 
plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po 
środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów), plastikowe torby, worki, reklamówki, inne 
folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, 
zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców oraz bez elektroniki). 
Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach 
silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu 
elektronicznego i AGD. 

BIOODPADY – worek/pojemnik brązowy 

Wrzucamy: resztki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), resztki jedzenia. 
Nie wrzucamy: odchodów zwierząt, surowego mięsa, oleju jadalnego, kości, popiołu, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i 
MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 
UWAGA!!! Od 1 stycznia 2023 r. spod posesji właścicieli nie będą już odbierane odpady potocznie zwane „zielonymi”, czyli odpady 
stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy (skoszoną trawa, liście, spady 
owoców, kwiaty, pocięte gałęzie drzew i krzewów, trociny, kora drzew, niezaimpregnowane drewno).  

POPIÓŁ – pojemnik metalowy (lub plastikowy na odpowiedzialność właściciela – nie należy wrzucać gorącego popiołu) 

Wrzucamy: popiół z palenisk domowych. Nie należy zalewać popiołu wodą. 

WSZYSTKO TO, CZEGO NIE MOŻNA ODZYSKAĆ W PROCESIE RECYKLINGU, Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW 
NIEBEZPIECZNYCH, WRZUCAMY DO WORKA/POJEMNIKA Z ODPADAMI ZMIESZANYMI  

– ZAKUPIONEGO NA KOSZT WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
• Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i 

mieszanej. Zamówienie należy zgłosić wykonawcy. Każdy właściciel nieruchomości ma prawo do oddania do 500 kg (odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne) w ciągu roku. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia na teren nieruchomości 

pojemnika/kontenera do 3 dni od zgłoszenia. Termin wywozu zgromadzonych odpadów: do 3 dni od zgłoszenia wykonawcy przez właściciela 

nieruchomości gotowości do odbioru zgromadzonych odpadów. Maksymalny czas udostępnienia dla właściciela nieruchomości 

pojemnika/kontenera to 3 dni. Wykonawca jest odpowiedzialny za zważenie ilości odpadów odbieranych z posesji. Odpady budowlane muszą 

być posegregowane tzn. osobno należy gromadzić np. gruz, płytki, styropian budowlany itd. 

• Terminy i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (wykorzystywanych na prowadzenie działalności 
gospodarczych, domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) prosimy uzgodnić telefonicznie z 
wykonawcą odbioru odpadów. 

• Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował chęć oddawania popiołu, jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w dodatkowy pojemnik 
(najlepiej metalowy). Odbiór popiołu z nieruchomości usytuowanych w trudno dostępnych miejscach należy uzgodnić bezpośrednio 
z wykonawcą usługi odbioru odpadów. 
Wykonawca dostarcza worki nieodpłatnie tylko na 
odpady SEGREGOWANE (papier, szkło, metale i tworzywa 
sztuczne, bioodpady).  
Za każdy odebrany worek z odpadami segregowanymi 
wykonawca pozostawia na posesji worek pusty. 
Przeterminowane leki przekazujemy do aptek: 
Apteka PANACEUM ul. Krakowska 24 – Kobiernice 
Apteka POD DĘBEM ul. Żywiecka 10A – Kobiernice 
Apteka Prywatna Jerzy Pszczółka ul. kard. Karola Wojtyły 26 
 – Czaniec 
Apteka Centrum dla Zdrowia Czaniec ul. kard. Karola Wojtyły 58 
Apteka FARMANA ul. Rynek 3 – Porąbka 

 

 

Odbiór wszystkich odpadów odbywać się będzie 
zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na ulotce.  
Właściciel nieruchomości obowiązany jest w dniu 
odbioru odpadów do godziny 6:30 rano, zgodnie 
podanym harmonogramem, wystawić pojemniki i/lub 
worki poza teren nieruchomości, do drogi publicznej                 
w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd 
specjalistycznym pojazdom.  
 

 
ZGŁOSZENIA ORAZ REKLAMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH, POZOSTAWIANIA WORKÓW 

należy kierować do ATRA Sp. z o.o. ul. Krakowska 120 w Porąbce 

tel. 606 669 771, e-mail: odpady@atraporabka.pl 
 



HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z SOŁECTWA PORĄBKA 

z ulic: Długie Łąki, Franoskówki, Wielka Puszcza (od numeru 24) oraz ulic zaczynających się na literę:  
„G”, „K”, „Ł”, „M”, „P”, „R”, „S”, „Ś” i „Ż” 

 Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Porąbka. 
Spod posesji właścicieli nie będą już odbierane odpady potocznie zwane „zielonymi”, czyli odpady stanowiące części roślin pochodzących z 

pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy. 
Szanowni Państwo, w dobie wysokiej inflacji, a co za tym idzie ciągle rosnących cen, wszyscy jesteśmy zobowiązani do szukania oszczędności. 
Zapewne zdajecie sobie Państwo sprawę, że wysokie ceny paliw, energii oraz kosztów pracy (zapowiadany wzrost wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w roku 2023) nie pozostaną bez wpływu na ceny, jakie przedstawią wykonawcy w ofertach na odbiór odpadów. To z 
kolei będzie miało wpływ na stawkę, jaką Rada Gminy winna przyjąć na kolejny rok, a której wysokość wyliczana jest na podstawie przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej począwszy od roku 2023 nie 
będzie już zapewniał odbioru odpadów zielonych od gmin powiatu bielskiego, co, biorąc pod uwagę zdecydowanie wyższe ceny za przyjęcie tych 
odpadów w innych punktach, w efekcie spowoduje znaczny wzrost kosztów ich transportu i zagospodarowania. Żeby zminimalizować wzrost 
stawki, nie powodując jednocześnie zbyt dużych uciążliwości dla mieszkańców, zdecydowano przyjąć rozwiązanie, które funkcjonu je w 
większości gmin powiatu bielskiego, a mianowicie wyodrębnienie ze strumienia bioodpadów, odpadów stanowiących części roślin 
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, czyli tzw. odpadów zielonych (pochodzących z prac 
wykonywanych we własnym zakresie, z ogrodów przydomowych: skoszona trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, trociny i kora 
drzew, niezaimpregnowane drewno, spady owoców), które to odpady od dnia 1 stycznia 2023 r. nie będą odbierane spod posesji mieszkańców, 
natomiast będzie je można przywozić do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Pozostałe odpady BIO, czyli tzw. bioodpady kuchenne 
(odpadki warzywne i owocowe, obierki, resztki jedzenia) nadal będą odbierane zgodnie z harmonogramem w 35-litrowych, brązowych workach 
z napisem „BIO”. W innych lub większych brązowych workach bioodpady nie będą już odbierane. Oczywiście w dalszym ciągu żadne odpady BIO 

nie będą odbierane spod posesji mieszkańców, którzy zadeklarowali kompostowanie odpadów. Powyżej opisane zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr XXXIX/390/2022 Rady Gminy 
Porąbka z dnia 22 września 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka i wejdą w życie od dnia 1 stycznia  2023 r. Zgodnie z przepisami 
Regulaminu odpady „zielone” stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, powstające na terenie nieruchomości należy w pierwszej 
kolejności poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do wykorzystania powstałego kompostu na potrzeby własne. W przypadku braku możliwości kompostowania należy pozbyć 
się bioodpadów z terenu nieruchomości właściciela poprzez przekazanie tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK). Przypominam, że mieszkańcy, którzy 
zadeklarują posiadanie kompostowników i kompostowanie w nim strumienia odpadów biodegradowalnych są częściowo zwolnieni z opłaty za odpady (stawka dla kompostujących na dzień 
dzisiejszy wynosi 26 zamiast 29 zł). Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych mają na celu zatrzymanie rosnących kosztów, które z roku na rok idą mocno w górę. Z drugiej strony 
władzom gminy zależy na zachowaniu maksymalnie wielu udogodnień (np. odbioru spod posesji odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, codziennie czynny PSZOK), z których 
mieszkańcy są zadowoleni. Jeżeli jednak ceny nadal będą rosły w takim tempie, być może w kolejnych latach trzeba będzie je częściowo ograniczyć. Pełna treść informacji dostępna jest na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Porąbka https://www.porabka.pl/aktualnosci/art-zmiany-w-systemie-odbioru-odpadow-komunalnych-na-terenie-gminy-porabka-w-2023-roku,1044 
 
Chemikalia (tj. farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, środki ochrony roślin w tym opakowania po nich np. puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużytych smarach i olejach) należ dostarczyć do 
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) przy ulicy Bażanciej w Porąbce, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 oraz w sobotę w 
godzinach od 700 do 1300. Właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli oddać odpady zebrane selektywnie poza terminami wyznaczonymi w harmonogramie, mogą je także dostarczyć do 
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK). Całe drzewa, klocki i pnie nie są przyjmowane. Nie są także przyjmowane bioodpady kuchenne przywiezione luzem. 
UWAGA!!! ODPADY ZIELONE (stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy np. trawa, liście, gałęzie i spady owoców, nie będą odbierane 
spod posesji, można te odpady oddać wyłącznie w PSZOK. Podczas korzystania z usług PSZOK-u należy okazać się dokumentem potwierdzającym zameldowanie na terenie Gminy Porąbka (dot. 
mieszkańców) lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie nieruchomości na terenie gminy (dot. właścicieli domków letniskowych). W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA TRUDNYCH 
WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH (np. intensywne opady śniegu, powódź) LUB PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH (np. gwałtowny okresowy wzrost odpadów) ZOSTANIE WYZNACZONY 
HARMONOGRAM ZASTĘPCZY, KTÓRY BĘDZIE PUBLIKOWANY NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY PORĄBKA www.porabka.pl 

2023 STYCZEŃ LUTY 

METALE  
I TWORZYWA 

SZTUCZNE 

17 - 
wtorek 

21 - 
wtorek 

BIOODPADY 
KUCHENNE 

 (BEZ ZIELONYCH) 

3 -  
wtorek 

17 - 
wtorek 

7 - 
wtorek 

21 - 
wtorek 

SZKŁO 3 -  
wtorek 

7 -  
wtorek 

PAPIER 17 - 
wtorek 

21 -  
wtorek 

POPIÓŁ 
3 -  

wtorek 

17 -  

wtorek 

7 -  
wtorek 

21 -  

wtorek 

ZMIESZANE 
(POZOSTAŁOŚCI  

PO SORTOWANIU)  

3 - 
 wtorek 
17 - 
wtorek 

7 -  
wtorek 
21 - 
wtorek 

http://www.porabka.pl/


 

ZASADY SEGREGACJI I ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 
GMINIE PORĄBKA 

PAPIER – worek/pojemnik niebieski 
Wrzucamy: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, 
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe. 
Nie wrzucamy: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru 
zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych, ubrań. 

SZKŁO – worek/pojemnik zielony 
Wrzucamy: butelki i słoiki po napojach i żywności bez nakrętek (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane 
opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców). 
Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, 
żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, 
monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek. 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – worek/pojemnik żółty 

Wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, 
plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po 
środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów), plastikowe torby, worki, reklamówki, inne 
folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, 
zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców oraz bez elektroniki). 
Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach 
silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu 
elektronicznego i AGD. 

BIOODPADY – worek/pojemnik brązowy 

Wrzucamy: resztki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), resztki jedzenia. 
Nie wrzucamy: odchodów zwierząt, surowego mięsa, oleju jadalnego, kości, popiołu, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i 
MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 
UWAGA!!! Od 1 stycznia 2023 r. spod posesji właścicieli nie będą już odbierane odpady potocznie zwane „zielonymi”, czyli odpady 
stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy (skoszoną trawa, liście, spady 
owoców, kwiaty, pocięte gałęzie drzew i krzewów, trociny, kora drzew, niezaimpregnowane drewno).  

POPIÓŁ – pojemnik metalowy (lub plastikowy na odpowiedzialność właściciela – nie należy wrzucać gorącego popiołu) 

Wrzucamy: popiół z palenisk domowych. Nie należy zalewać popiołu wodą. 

WSZYSTKO TO, CZEGO NIE MOŻNA ODZYSKAĆ W PROCESIE RECYKLINGU, Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW 
NIEBEZPIECZNYCH, WRZUCAMY DO WORKA/POJEMNIKA Z ODPADAMI ZMIESZANYMI  

– ZAKUPIONEGO NA KOSZT WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
• Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i 

mieszanej. Zamówienie należy zgłosić wykonawcy. Każdy właściciel nieruchomości ma prawo do oddania do 500 kg (odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne) w ciągu roku. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia na teren nieruchomości 

pojemnika/kontenera do 3 dni od zgłoszenia. Termin wywozu zgromadzonych odpadów: do 3 dni od zgłoszenia wykonawcy przez właściciela 

nieruchomości gotowości do odbioru zgromadzonych odpadów. Maksymalny czas udostępnienia dla właściciela nieruchomości 

pojemnika/kontenera to 3 dni. Wykonawca jest odpowiedzialny za zważenie ilości odpadów odbieranych z posesji. Odpady budowlane muszą 

być posegregowane tzn. osobno należy gromadzić np. gruz, płytki, styropian budowlany itd. 

• Terminy i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (wykorzystywanych na prowadzenie działalności 
gospodarczych, domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) prosimy uzgodnić telefonicznie z 
wykonawcą odbioru odpadów. 

• Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował chęć oddawania popiołu, jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w dodatkowy pojemnik 
(najlepiej metalowy). Odbiór popiołu z nieruchomości usytuowanych w trudno dostępnych miejscach należy uzgodnić bezpośrednio 
z wykonawcą usługi odbioru odpadów. 
Wykonawca dostarcza worki nieodpłatnie tylko na 
odpady SEGREGOWANE (papier, szkło, metale i tworzywa 
sztuczne, bioodpady).  
Za każdy odebrany worek z odpadami segregowanymi 
wykonawca pozostawia na posesji worek pusty. 
Przeterminowane leki przekazujemy do aptek: 
Apteka PANACEUM ul. Krakowska 24 – Kobiernice 
Apteka POD DĘBEM ul. Żywiecka 10A – Kobiernice 
Apteka Prywatna Jerzy Pszczółka ul. kard. Karola Wojtyły 26 
 – Czaniec 
Apteka Centrum dla Zdrowia Czaniec ul. kard. Karola Wojtyły 58 
Apteka FARMANA ul. Rynek 3 – Porąbka 

 

 

Odbiór wszystkich odpadów odbywać się będzie 
zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na ulotce.  
Właściciel nieruchomości obowiązany jest w dniu 
odbioru odpadów do godziny 6:30 rano, zgodnie 
podanym harmonogramem, wystawić pojemniki i/lub 
worki poza teren nieruchomości, do drogi publicznej                 
w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd 
specjalistycznym pojazdom.  
 

 
ZGŁOSZENIA ORAZ REKLAMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH, POZOSTAWIANIA WORKÓW 

należy kierować do ATRA Sp. z o.o. ul. Krakowska 120 w Porąbce 

tel. 606 669 771, e-mail: odpady@atraporabka.pl 
 



HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z SOŁECTWA CZANIEC 
                   z ulicy Kardynała Karola Wojtyły (numery parzyste) oraz wszystkich ulic w dół (odchodzących 

                na prawo od ulicy Kardynała Karola Wojtyły) w stronę Porąbki 

Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Porąbka. 
Spod posesji właścicieli nie będą już odbierane odpady potocznie zwane „zielonymi”, czyli odpady stanowiące części roślin pochodzących z 

pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy. 
Szanowni Państwo, w dobie wysokiej inflacji, a co za tym idzie ciągle rosnących cen, wszyscy jesteśmy zobowiązani do szukania oszczędności. 
Zapewne zdajecie sobie Państwo sprawę, że wysokie ceny paliw, energii oraz kosztów pracy (zapowiadany wzrost wysokości minima lnego 
wynagrodzenia za pracę w roku 2023) nie pozostaną bez wpływu na ceny, jakie przedstawią wykonawcy w ofertach na odbiór odpadów. To z 
kolei będzie miało wpływ na stawkę, jaką Rada Gminy winna przyjąć na kolejny rok, a której wysokość wyliczana jest na podstawie przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej począwszy od roku 2023 nie 
będzie już zapewniał odbioru odpadów zielonych od gmin powiatu bielskiego, co, biorąc pod uwagę zdecydowanie wyższe ceny za przyjęcie 
tych odpadów w innych punktach, w efekcie spowoduje znaczny wzrost kosztów ich transportu i zagospodarowania.  Żeby zminimalizować 
wzrost stawki, nie powodując jednocześnie zbyt dużych uciążliwości dla mieszkańców, zdecydowano przyjąć rozwiązanie, które funkcjonuje w 
większości gmin powiatu bielskiego, a mianowicie wyodrębnienie ze strumienia bioodpadów, odpadów stanowiących części roślin 
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, czyli tzw. odpadów zielonych (pochodzących z prac 
wykonywanych we własnym zakresie, z ogrodów przydomowych: skoszona trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, trociny i 
kora drzew, niezaimpregnowane drewno, spady owoców), które to odpady od dnia 1 stycznia 2023 r. nie będą odbierane spod posesji 
mieszkańców, natomiast będzie je można przywozić do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Pozostałe odpady BIO, czyli tzw. bioodpady 
kuchenne (odpadki warzywne i owocowe, obierki, resztki jedzenia) nadal będą odbierane zgodnie z harmonogramem w 35-litrowych, 

brązowych workach z napisem „BIO”. W innych lub większych brązowych workach bioodpady nie będą już odbierane. Oczywiście w dalszym ciągu żadne odpady BIO nie będą odbierane spod 
posesji mieszkańców, którzy zadeklarowali kompostowanie odpadów. Powyżej opisane zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr XXXIX/390/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 września 
2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka i wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2023 r. Zgodnie z przepisami Regulaminu odpady „zielone” 
stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, powstające na terenie nieruchomości należy w pierwszej kolejności poddać procesowi 
kompostowania z przeznaczeniem do wykorzystania powstałego kompostu na potrzeby własne. W przypadku braku możliwości kompostowania należy pozbyć się bioodpadów z terenu 
nieruchomości właściciela poprzez przekazanie tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK). Przypominam, że mieszkańcy, którzy zadeklarują posiadanie 
kompostowników i kompostowanie w nim strumienia odpadów biodegradowalnych są częściowo zwolnieni z opłaty za odpady (stawka dla kompostujących na dzień dzisiejszy wynosi 26 
zamiast 29 zł). Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych mają na celu zatrzymanie rosnących kosztów, które z roku na rok idą mocno w górę. Z drugiej strony władzom gminy 
zależy na zachowaniu maksymalnie wielu udogodnień (np. odbioru spod posesji odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, codziennie czynny PSZOK), z których mieszkańcy są 
zadowoleni. Jeżeli jednak ceny nadal będą rosły w takim tempie, być może w kolejnych latach trzeba będzie je częściowo ograniczyć. Pełna treść informacji dostępna jest na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Porąbka https://www.porabka.pl/aktualnosci/art-zmiany-w-systemie-odbioru-odpadow-komunalnych-na-terenie-gminy-porabka-w-2023-roku,1044 
 
Chemikalia (tj. farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, środki ochrony roślin w tym opakowania po nich np. puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużytych smarach i olejach) należ dostarczyć do 
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) przy ulicy Bażanciej w Porąbce, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 oraz w sobotę w 
godzinach od 700 do 1300. Właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli oddać odpady zebrane selektywnie poza terminami wyznaczonymi w harmonogramie, mogą je także dostarczyć do 
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK). Całe drzewa, klocki i pnie nie są przyjmowane. Nie są także przyjmowane bioodpady kuchenne przywiezione luzem. 
UWAGA!!! ODPADY ZIELONE (stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy np. trawa, liście, gałęzie i spady owoców, nie będą odbierane 
spod posesji, można te odpady oddać wyłącznie w PSZOK. Podczas korzystania z usług PSZOK-u należy okazać się dokumentem potwierdzającym zameldowanie na terenie Gminy Porąbka (dot. 
mieszkańców) lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie nieruchomości na terenie gminy (dot. właścicieli domków letniskowych). W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA TRUDNYCH 
WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH (np. intensywne opady śniegu, powódź) LUB PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH (np. gwałtowny okresowy wzrost odpadów) ZOSTANIE WYZNACZONY 
HARMONOGRAM ZASTĘPCZY, KTÓRY BĘDZIE PUBLIKOWANY NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY PORĄBKA www.porabka.pl 

2023 STYCZEŃ LUTY 

METALE  
I TWORZYWA 

SZTUCZNE 

23 -
poniedziałek 

27 -
poniedziałek 

BIOODPADY 
KUCHENNE  

(BEZ ZIELONYCH) 

9 - 
poniedziałek 

23 -
poniedziałek 

13 - 
poniedziałek 

27 -
poniedziałek 

SZKŁO 9 - 
poniedziałek 

13 - 
poniedziałek 

PAPIER 23 - 
poniedziałek 

27 - 
poniedziałek 

POPIÓŁ 
9 -  

poniedziałek 

23 -
poniedziałek 

13 -  
poniedziałek 

27 -
poniedziałek 

ZMIESZANE 
(POZOSTAŁOŚCI  

PO SORTOWANIU) 

9 - 
poniedziałek 

23 -
poniedziałek 

13 - 
poniedziałek 

27 -
poniedziałek 

http://www.porabka.pl/


ZASADY SEGREGACJI I ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 
GMINIE PORĄBKA 

PAPIER – worek/pojemnik niebieski 
Wrzucamy: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, 
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe. 
Nie wrzucamy: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru 
zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych, ubrań. 

SZKŁO – worek/pojemnik zielony 
Wrzucamy: butelki i słoiki po napojach i żywności bez nakrętek (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane 
opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców). 
Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, 
żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, 
monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek. 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – worek/pojemnik żółty 

Wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, 
plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po 
środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów), plastikowe torby, worki, reklamówki, inne 
folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, 
zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców oraz bez elektroniki). 
Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach 
silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu 
elektronicznego i AGD. 

BIOODPADY – worek/pojemnik brązowy 

Wrzucamy: resztki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), resztki jedzenia. 
Nie wrzucamy: odchodów zwierząt, surowego mięsa, oleju jadalnego, kości, popiołu, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i 
MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 
UWAGA!!! Od 1 stycznia 2023 r. spod posesji właścicieli nie będą już odbierane odpady potocznie zwane „zielonymi”, czyli odpady 
stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy (skoszoną trawa, liście, spady 
owoców, kwiaty, pocięte gałęzie drzew i krzewów, trociny, kora drzew, niezaimpregnowane drewno).  

POPIÓŁ – pojemnik metalowy (lub plastikowy na odpowiedzialność właściciela – nie należy wrzucać gorącego popiołu) 

Wrzucamy: popiół z palenisk domowych. Nie należy zalewać popiołu wodą. 

WSZYSTKO TO, CZEGO NIE MOŻNA ODZYSKAĆ W PROCESIE RECYKLINGU, Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW 
NIEBEZPIECZNYCH, WRZUCAMY DO WORKA/POJEMNIKA Z ODPADAMI ZMIESZANYMI  

– ZAKUPIONEGO NA KOSZT WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
• Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i 

mieszanej. Zamówienie należy zgłosić wykonawcy. Każdy właściciel nieruchomości ma prawo do oddania do 500 kg (odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne) w ciągu roku. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia na teren nieruchomości 

pojemnika/kontenera do 3 dni od zgłoszenia. Termin wywozu zgromadzonych odpadów: do 3 dni od zgłoszenia wykonawcy przez właściciela 

nieruchomości gotowości do odbioru zgromadzonych odpadów. Maksymalny czas udostępnienia dla właściciela nieruchomości 

pojemnika/kontenera to 3 dni. Wykonawca jest odpowiedzialny za zważenie ilości odpadów odbieranych z posesji. Odpady budowlane muszą 

być posegregowane tzn. osobno należy gromadzić np. gruz, płytki, styropian budowlany itd. 

• Terminy i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (wykorzystywanych na prowadzenie działalności 
gospodarczych, domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) prosimy uzgodnić telefonicznie z 
wykonawcą odbioru odpadów. 

• Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował chęć oddawania popiołu, jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w dodatkowy pojemnik 
(najlepiej metalowy). Odbiór popiołu z nieruchomości usytuowanych w trudno dostępnych miejscach należy uzgodnić bezpośrednio 
z wykonawcą usługi odbioru odpadów. 
Wykonawca dostarcza worki nieodpłatnie tylko na 
odpady SEGREGOWANE (papier, szkło, metale i tworzywa 
sztuczne, bioodpady).  
Za każdy odebrany worek z odpadami segregowanymi 
wykonawca pozostawia na posesji worek pusty. 
Przeterminowane leki przekazujemy do aptek: 
Apteka PANACEUM ul. Krakowska 24 – Kobiernice 
Apteka POD DĘBEM ul. Żywiecka 10A – Kobiernice 
Apteka Prywatna Jerzy Pszczółka ul. kard. Karola Wojtyły 26 
 – Czaniec 
Apteka Centrum dla Zdrowia Czaniec ul. kard. Karola Wojtyły 58 
Apteka FARMANA ul. Rynek 3 – Porąbka 

 

 

Odbiór wszystkich odpadów odbywać się będzie 
zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na ulotce.  
Właściciel nieruchomości obowiązany jest w dniu 
odbioru odpadów do godziny 6:30 rano, zgodnie 
podanym harmonogramem, wystawić pojemniki i/lub 
worki poza teren nieruchomości, do drogi publicznej                 
w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd 
specjalistycznym pojazdom.  
 

 
ZGŁOSZENIA ORAZ REKLAMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH, POZOSTAWIANIA WORKÓW 

należy kierować do ATRA Sp. z o.o. ul. Krakowska 120 w Porąbce 

tel. 606 669 771, e-mail: odpady@atraporabka.pl 
 



HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z SOŁECTWA CZANIEC 
                                                       z ulicy Kardynała Karola Wojtyły (numery nieparzyste) oraz wszystkich ulic w górę  

                       (odchodzących na lewo od ulicy Kardynała Karola Wojtyły) w stronę Kęt 

Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Porąbka. 
Spod posesji właścicieli nie będą już odbierane odpady potocznie zwane „zielonymi”, czyli odpady stanowiące części roślin pochodzących z 

pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy. 
Szanowni Państwo, w dobie wysokiej inflacji, a co za tym idzie ciągle rosnących cen, wszyscy jesteśmy zobowiązani do szukania oszczędności. 
Zapewne zdajecie sobie Państwo sprawę, że wysokie ceny paliw, energii oraz kosztów pracy (zapowiadany wzrost wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w roku 2023) nie pozostaną bez wpływu na ceny, jakie przedstawią wykonawcy w ofertach na odbiór odpadów. To z kolei 
będzie miało wpływ na stawkę, jaką Rada Gminy winna przyjąć na kolejny rok, a której wysokość wyliczana jest na podstawie przepisów ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej począwszy od roku 2023 nie będzie już 
zapewniał odbioru odpadów zielonych od gmin powiatu bielskiego, co, biorąc pod uwagę zdecydowanie wyższe ceny za przyjęcie tych odpadów w 
innych punktach, w efekcie spowoduje znaczny wzrost kosztów ich transportu i zagospodarowania. Żeby zminimalizować wzrost stawki, nie 
powodując jednocześnie zbyt dużych uciążliwości dla mieszkańców, zdecydowano przyjąć rozwiązanie, które funkcjonuje w większości gmin 
powiatu bielskiego, a mianowicie wyodrębnienie ze strumienia bioodpadów, odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji 
terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, czyli tzw. odpadów zielonych (pochodzących z prac wykonywanych we własnym zakresie, z 
ogrodów przydomowych: skoszona trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, niezaimpregnowane drewno, spady 
owoców), które to odpady od dnia 1 stycznia 2023 r. nie będą odbierane spod posesji mieszkańców, natomiast będzie je można przywozić do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Pozostałe odpady BIO, czyli tzw. bioodpady kuchenne (odpadki warzywne i owocowe, obierki, resztki 
jedzenia) nadal będą odbierane zgodnie z harmonogramem w 35-litrowych, brązowych workach z napisem „BIO”. W innych lub większych 

brązowych workach bioodpady nie będą już odbierane. Oczywiście w dalszym ciągu żadne odpady BIO nie będą odbierane spod posesji mieszkańców, którzy zadeklarowali kompostowanie 
odpadów. Powyżej opisane zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr XXXIX/390/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 września 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Porąbka i wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2023 r. Zgodnie z przepisami Regulaminu odpady „zielone” stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, powstające na terenie nieruchomości należy w pierwszej kolejności poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do wykorzystania 
powstałego kompostu na potrzeby własne. W przypadku braku możliwości kompostowania należy pozbyć się bioodpadów z terenu nieruchomości właściciela poprzez przekazanie tych 
odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK). Przypominam, że mieszkańcy, którzy zadeklarują posiadanie kompostowników i kompostowanie w nim strumienia odpadów 
biodegradowalnych są częściowo zwolnieni z opłaty za odpady (stawka dla kompostujących na dzień dzisiejszy wynosi 26 zamiast 29 zł). Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych 
mają na celu zatrzymanie rosnących kosztów, które z roku na rok idą mocno w górę. Z drugiej strony władzom gminy zależy na zachowaniu maksymalnie wielu udogodnień (np. odbioru spod 
posesji odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, codziennie czynny PSZOK), z których mieszkańcy są zadowoleni. Jeżeli jednak ceny nadal będą rosły w takim tempie, być może w 
kolejnych latach trzeba będzie je częściowo ograniczyć. Pełna treść informacji dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Porąbka https://www.porabka.pl/aktualnosci/art-zmiany-
w-systemie-odbioru-odpadow-komunalnych-na-terenie-gminy-porabka-w-2023-roku,1044 
 
Chemikalia (tj. farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, środki ochrony roślin w tym opakowania po nich np. puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużytych smarach i olejach) należ dostarczyć do 
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) przy ulicy Bażanciej w Porąbce, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 oraz w sobotę w 
godzinach od 700 do 1300. Właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli oddać odpady zebrane selektywnie poza terminami wyznaczonymi w harmonogramie, mogą je także dostarczyć do 
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK). Całe drzewa, klocki i pnie nie są przyjmowane. Nie są także przyjmowane bioodpady kuchenne przywiezione luzem. 
UWAGA!!! ODPADY ZIELONE (stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy np. trawa, liście, gałęzie i spady owoców, nie będą odbierane 
spod posesji, można te odpady oddać wyłącznie w PSZOK. Podczas korzystania z usług PSZOK-u należy okazać się dokumentem potwierdzającym zameldowanie na terenie Gminy Porąbka (dot. 
mieszkańców) lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie nieruchomości na terenie gminy (dot. właścicieli domków letniskowych). W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA TRUDNYCH 
WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH (np. intensywne opady śniegu, powódź) LUB PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH (np. gwałtowny okresowy wzrost odpadów) ZOSTANIE WYZNACZONY 
HARMONOGRAM ZASTĘPCZY, KTÓRY BĘDZIE PUBLIKOWANY NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY PORĄBKA www.porabka.pl 

2023 STYCZEŃ LUTY 

METALE  
I TWORZYWA 

SZTUCZNE 

24 - 
wtorek 

28 - 
wtorek 

BIOODPADY 
KUCHENNE 

 (BEZ ZIELONYCH) 

10 -  
wtorek 

24 - 
wtorek 

14 -  
wtorek 

28 - 

wtorek 

SZKŁO 10-  
wtorek 

14 -  
wtorek 

PAPIER 24 -  
wtorek 

28 -  
wtorek 

POPIÓŁ 
10 -  
wtorek 

24 -  

wtorek 

14 -  
wtorek 

28 -  

wtorek 

ZMIESZANE 
(POZOSTAŁOŚCI  

PO SORTOWANIU) 

10 -  
wtorek 
24 - 
wtorek 

14 -  
wtorek 
28 - 
wtorek 

http://www.porabka.pl/


 

ZASADY SEGREGACJI I ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 
GMINIE PORĄBKA 

PAPIER – worek/pojemnik niebieski 
Wrzucamy: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, 
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe. 
Nie wrzucamy: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru 
zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych, ubrań. 

SZKŁO – worek/pojemnik zielony 
Wrzucamy: butelki i słoiki po napojach i żywności bez nakrętek (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane 
opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców). 
Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, 
żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, 
monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek. 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – worek/pojemnik żółty 

Wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, 
plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po 
środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów), plastikowe torby, worki, reklamówki, inne 
folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, 
zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców oraz bez elektroniki). 
Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach 
silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu 
elektronicznego i AGD. 

BIOODPADY – worek/pojemnik brązowy 

Wrzucamy: resztki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), resztki jedzenia. 
Nie wrzucamy: odchodów zwierząt, surowego mięsa, oleju jadalnego, kości, popiołu, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i 
MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 
UWAGA!!! Od 1 stycznia 2023 r. spod posesji właścicieli nie będą już odbierane odpady potocznie zwane „zielonymi”, czyli odpady 
stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy (skoszoną trawa, liście, spady 
owoców, kwiaty, pocięte gałęzie drzew i krzewów, trociny, kora drzew, niezaimpregnowane drewno).  

POPIÓŁ – pojemnik metalowy (lub plastikowy na odpowiedzialność właściciela – nie należy wrzucać gorącego popiołu) 

Wrzucamy: popiół z palenisk domowych. Nie należy zalewać popiołu wodą. 

WSZYSTKO TO, CZEGO NIE MOŻNA ODZYSKAĆ W PROCESIE RECYKLINGU, Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW 
NIEBEZPIECZNYCH, WRZUCAMY DO WORKA/POJEMNIKA Z ODPADAMI ZMIESZANYMI  

– ZAKUPIONEGO NA KOSZT WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
• Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i 

mieszanej. Zamówienie należy zgłosić wykonawcy. Każdy właściciel nieruchomości ma prawo do oddania do 500 kg (odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne) w ciągu roku. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia na teren nieruchomości 

pojemnika/kontenera do 3 dni od zgłoszenia. Termin wywozu zgromadzonych odpadów: do 3 dni od zgłoszenia wykonawcy przez właściciela 

nieruchomości gotowości do odbioru zgromadzonych odpadów. Maksymalny czas udostępnienia dla właściciela nieruchomości 

pojemnika/kontenera to 3 dni. Wykonawca jest odpowiedzialny za zważenie ilości odpadów odbieranych z posesji. Odpady budowlane muszą 

być posegregowane tzn. osobno należy gromadzić np. gruz, płytki, styropian budowlany itd. 

• Terminy i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (wykorzystywanych na prowadzenie działalności 
gospodarczych, domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) prosimy uzgodnić telefonicznie z 
wykonawcą odbioru odpadów. 

• Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował chęć oddawania popiołu, jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w dodatkowy pojemnik 
(najlepiej metalowy). Odbiór popiołu z nieruchomości usytuowanych w trudno dostępnych miejscach należy uzgodnić bezpośrednio 
z wykonawcą usługi odbioru odpadów. 
Wykonawca dostarcza worki nieodpłatnie tylko na 
odpady SEGREGOWANE (papier, szkło, metale i tworzywa 
sztuczne, bioodpady).  
Za każdy odebrany worek z odpadami segregowanymi 
wykonawca pozostawia na posesji worek pusty. 
Przeterminowane leki przekazujemy do aptek: 
Apteka PANACEUM ul. Krakowska 24 – Kobiernice 
Apteka POD DĘBEM ul. Żywiecka 10A – Kobiernice 
Apteka Prywatna Jerzy Pszczółka ul. kard. Karola Wojtyły 26 
 – Czaniec 
Apteka Centrum dla Zdrowia Czaniec ul. kard. Karola Wojtyły 58 
Apteka FARMANA ul. Rynek 3 – Porąbka 

 

 

Odbiór wszystkich odpadów odbywać się będzie 
zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na ulotce.  
Właściciel nieruchomości obowiązany jest w dniu 
odbioru odpadów do godziny 6:30 rano, zgodnie 
podanym harmonogramem, wystawić pojemniki i/lub 
worki poza teren nieruchomości, do drogi publicznej                 
w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd 
specjalistycznym pojazdom.  
 

 
ZGŁOSZENIA ORAZ REKLAMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH, POZOSTAWIANIA WORKÓW 

należy kierować do ATRA Sp. z o.o. ul. Krakowska 120 w Porąbce 

tel. 606 669 771, e-mail: odpady@atraporabka.pl 



HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z SOŁECTWA KOBIERNICE 

 
Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Porąbka. 

Spod posesji właścicieli nie będą już odbierane odpady potocznie zwane „zielonymi”, czyli odpady stanowiące części roślin pochodzących z 
pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy. 

Szanowni Państwo, w dobie wysokiej inflacji, a co za tym idzie ciągle rosnących cen, wszyscy jesteśmy zobowiązani do szukania oszczędności. 
Zapewne zdajecie sobie Państwo sprawę, że wysokie ceny paliw, energii oraz kosztów pracy (zapowiadany wzrost wysokości minima lnego 
wynagrodzenia za pracę w roku 2023) nie pozostaną bez wpływu na ceny, jakie przedstawią wykonawcy w ofertach na odbiór odpadów. To z 
kolei będzie miało wpływ na stawkę, jaką Rada Gminy winna przyjąć na kolejny rok, a której wysokość wyliczana jest na podstawie przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej począwszy od roku 2023 
nie będzie już zapewniał odbioru odpadów zielonych od gmin powiatu bielskiego, co, biorąc pod uwagę zdecydowanie wyższe ceny za 
przyjęcie tych odpadów w innych punktach, w efekcie spowoduje znaczny wzrost kosztów ich transportu i zagospodarowania. Żeby 
zminimalizować wzrost stawki, nie powodując jednocześnie zbyt dużych uciążliwości dla mieszkańców, zdecydowano przyjąć rozwiązanie, 
które funkcjonuje w większości gmin powiatu bielskiego, a mianowicie wyodrębnienie ze strumienia bioodpadów, odpadów stanowiących 
części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, czyli tzw. odpadów zielonych (pochodzących z 
prac wykonywanych we własnym zakresie, z ogrodów przydomowych: skoszona trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, 
trociny i kora drzew, niezaimpregnowane drewno, spady owoców), które to odpady od dnia 1 stycznia 2023 r. nie będą odbierane spod 
posesji mieszkańców, natomiast będzie je można przywozić do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Pozostałe odpady BIO, czyli tzw. 
bioodpady kuchenne (odpadki warzywne i owocowe, obierki, resztki jedzenia) nadal będą odbierane zgodnie z harmonogramem w 35-
litrowych, brązowych workach z napisem „BIO”. W innych lub większych brązowych workach bioodpady nie będą już odbierane. Oczywiście 

w dalszym ciągu żadne odpady BIO nie będą odbierane spod posesji mieszkańców, którzy zadeklarowali kompostowanie odpadów.  Powyżej opisane zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr 
XXXIX/390/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 września 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka i wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2023 r. 
Zgodnie z przepisami Regulaminu odpady „zielone” stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, powstające na terenie 
nieruchomości należy w pierwszej kolejności poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do wykorzystania powstałego kompostu na potrzeby własne. W przypadku braku 
możliwości kompostowania należy pozbyć się bioodpadów z terenu nieruchomości właściciela poprzez przekazanie tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK). 
Przypominam, że mieszkańcy, którzy zadeklarują posiadanie kompostowników i kompostowanie w nim strumienia odpadów biodegradowalnych są częściowo zwolnieni z opłaty za odpady 
(stawka dla kompostujących na dzień dzisiejszy wynosi 26 zamiast 29 zł). Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych mają na celu zatrzymanie rosnących kosztów, które z roku na 
rok idą mocno w górę. Z drugiej strony władzom gminy zależy na zachowaniu maksymalnie wielu udogodnień (np. odbioru spod posesji odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, 
codziennie czynny PSZOK), z których mieszkańcy są zadowoleni. Jeżeli jednak ceny nadal będą rosły w takim tempie, być może w kolejnych latach trzeba będzie je częściowo ograniczyć. 
Pełna treść informacji dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Porąbka https://www.porabka.pl/aktualnosci/art-zmiany-w-systemie-odbioru-odpadow-komunalnych-na-terenie-
gminy-porabka-w-2023-roku,1044 
 
Chemikalia (tj. farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, środki ochrony roślin w tym opakowania po nich np. puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużytych smarach i olejach) należ dostarczyć do 
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) przy ulicy Bażanciej w Porąbce, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 oraz w sobotę w 
godzinach od 700 do 1300. Właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli oddać odpady zebrane selektywnie poza terminami wyznaczonymi w harmonogramie, mogą je także dostarczyć do 
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK). Całe drzewa, klocki i pnie nie są przyjmowane. Nie są także przyjmowane bioodpady kuchenne przywiezione luzem. 
UWAGA!!! ODPADY ZIELONE (stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy np. trawa,  liście, gałęzie i spady owoców, nie będą odbierane 
spod posesji, można te odpady oddać wyłącznie w PSZOK. Podczas korzystania z usług PSZOK-u należy okazać się dokumentem potwierdzającym zameldowanie na terenie Gminy Porąbka (dot. 
mieszkańców) lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie nieruchomości na terenie gminy (dot. właścicieli domków letniskowych). W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA TRUDNYCH 
WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH (np. intensywne opady śniegu, powódź) LUB PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH (np. gwałtowny okresowy wzrost odpadów) ZOSTANIE WYZNACZONY 
HARMONOGRAM ZASTĘPCZY, KTÓRY BĘDZIE PUBLIKOWANY NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY PORĄBKA www.porabka.pl 

2023 STYCZEŃ LUTY 

METALE  
I TWORZYWA 

SZTUCZNE 

18 -  
środa 

15 -  
środa 

BIOODPADY 
KUCHENNE 

 (BEZ ZIELONYCH) 

4 -  
środa 
18 -  
środa 

1 -  
środa 

15 -  
środa 

SZKŁO 4 -  
środa 

1 -  
środa 

PAPIER 18 -  
środa 

15 -  
środa 

POPIÓŁ 
4 -  
środa 
18 -  
środa 

1 -  
środa 

15 -  
środa 

ZMIESZANE  
(POZOSTAŁOŚCI  

PO SORTOWANIU) 

4 -  
środa 
18 -  
środa 

1 -  
środa 
15 -  
środa 

http://www.porabka.pl/


 

ZASADY SEGREGACJI I ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 
GMINIE PORĄBKA 

PAPIER – worek/pojemnik niebieski 
Wrzucamy: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, 
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe. 
Nie wrzucamy: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru 
zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych, ubrań. 

SZKŁO – worek/pojemnik zielony 
Wrzucamy: butelki i słoiki po napojach i żywności bez nakrętek (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane 
opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców). 
Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, 
żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, 
monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek. 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – worek/pojemnik żółty 

Wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, 
plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po 
środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów), plastikowe torby, worki, reklamówki, inne 
folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, 
zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców oraz bez elektroniki). 
Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach 
silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu 
elektronicznego i AGD. 

BIOODPADY – worek/pojemnik brązowy 

Wrzucamy: resztki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), resztki jedzenia. 
Nie wrzucamy: odchodów zwierząt, surowego mięsa, oleju jadalnego, kości, popiołu, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i 
MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 
UWAGA!!! Od 1 stycznia 2023 r. spod posesji właścicieli nie będą już odbierane odpady potocznie zwane „zielonymi”, czyli odpady 
stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy (skoszoną trawa, liście, spady 
owoców, kwiaty, pocięte gałęzie drzew i krzewów, trociny, kora drzew, niezaimpregnowane drewno).  

POPIÓŁ – pojemnik metalowy (lub plastikowy na odpowiedzialność właściciela – nie należy wrzucać gorącego popiołu) 

Wrzucamy: popiół z palenisk domowych. Nie należy zalewać popiołu wodą. 

WSZYSTKO TO, CZEGO NIE MOŻNA ODZYSKAĆ W PROCESIE RECYKLINGU, Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW 
NIEBEZPIECZNYCH, WRZUCAMY DO WORKA/POJEMNIKA Z ODPADAMI ZMIESZANYMI  

– ZAKUPIONEGO NA KOSZT WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
• Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i 

mieszanej. Zamówienie należy zgłosić wykonawcy. Każdy właściciel nieruchomości ma prawo do oddania do 500 kg (odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne) w ciągu roku. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia na teren nieruchomości 

pojemnika/kontenera do 3 dni od zgłoszenia. Termin wywozu zgromadzonych odpadów: do 3 dni od zgłoszenia wykonawcy przez właściciela 

nieruchomości gotowości do odbioru zgromadzonych odpadów. Maksymalny czas udostępnienia dla właściciela nieruchomości 

pojemnika/kontenera to 3 dni. Wykonawca jest odpowiedzialny za zważenie ilości odpadów odbieranych z posesji. Odpady budowlane muszą 

być posegregowane tzn. osobno należy gromadzić np. gruz, płytki, styropian budowlany itd. 

• Terminy i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (wykorzystywanych na prowadzenie działalności 
gospodarczych, domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) prosimy uzgodnić telefonicznie z 
wykonawcą odbioru odpadów. 

• Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował chęć oddawania popiołu, jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w dodatkowy pojemnik 
(najlepiej metalowy). Odbiór popiołu z nieruchomości usytuowanych w trudno dostępnych miejscach należy uzgodnić bezpośrednio 
z wykonawcą usługi odbioru odpadów. 
Wykonawca dostarcza worki nieodpłatnie tylko na 
odpady SEGREGOWANE (papier, szkło, metale i tworzywa 
sztuczne, bioodpady).  
Za każdy odebrany worek z odpadami segregowanymi 
wykonawca pozostawia na posesji worek pusty. 
Przeterminowane leki przekazujemy do aptek: 
Apteka PANACEUM ul. Krakowska 24 – Kobiernice 
Apteka POD DĘBEM ul. Żywiecka 10A – Kobiernice 
Apteka Prywatna Jerzy Pszczółka ul. kard. Karola Wojtyły 26 
 – Czaniec 
Apteka Centrum dla Zdrowia Czaniec ul. kard. Karola Wojtyły 58 
Apteka FARMANA ul. Rynek 3 – Porąbka 

 

 

Odbiór wszystkich odpadów odbywać się będzie 
zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na ulotce.  
Właściciel nieruchomości obowiązany jest w dniu 
odbioru odpadów do godziny 6:30 rano, zgodnie 
podanym harmonogramem, wystawić pojemniki i/lub 
worki poza teren nieruchomości, do drogi publicznej                 
w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd 
specjalistycznym pojazdom.  
 

 
ZGŁOSZENIA ORAZ REKLAMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH, POZOSTAWIANIA WORKÓW 

należy kierować do ATRA Sp. z o.o. ul. Krakowska 120 w Porąbce 

tel. 606 669 771, e-mail: odpady@atraporabka.pl 



 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z SOŁECTWA BUJAKÓW 
 

Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Porąbka. 
Spod posesji właścicieli nie będą już odbierane odpady potocznie zwane „zielonymi”, czyli odpady stanowiące części roślin pochodzących z 

pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy. 
Szanowni Państwo, w dobie wysokiej inflacji, a co za tym idzie ciągle rosnących cen, wszyscy jesteśmy zobowiązani do szukania oszczędności. 
Zapewne zdajecie sobie Państwo sprawę, że wysokie ceny paliw, energii oraz kosztów pracy (zapowiadany wzrost wysokości minima lnego 
wynagrodzenia za pracę w roku 2023) nie pozostaną bez wpływu na ceny, jakie przedstawią wykonawcy w ofertach na odbiór odpadów. To z 
kolei będzie miało wpływ na stawkę, jaką Rada Gminy winna przyjąć na kolejny rok, a której wysokość wyliczana jest na podstawie przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej począwszy od roku 2023 nie 
będzie już zapewniał odbioru odpadów zielonych od gmin powiatu bielskiego, co, biorąc pod uwagę zdecydowanie wyższe ceny za przyjęcie 
tych odpadów w innych punktach, w efekcie spowoduje znaczny wzrost kosztów ich transportu i zagospodarowania.  Żeby zminimalizować 
wzrost stawki, nie powodując jednocześnie zbyt dużych uciążliwości dla mieszkańców, zdecydowano przyjąć rozwiązanie, które funkcjonuje w 
większości gmin powiatu bielskiego, a mianowicie wyodrębnienie ze strumienia bioodpadów, odpadów stanowiących części roślin 
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, czyli tzw. odpadów zielonych (pochodzących z prac 
wykonywanych we własnym zakresie, z ogrodów przydomowych: skoszona trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, trociny i 
kora drzew, niezaimpregnowane drewno, spady owoców), które to odpady od dnia 1 stycznia 2023 r. nie będą odbierane spod posesji 
mieszkańców, natomiast będzie je można przywozić do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Pozostałe odpady BIO, czyli tzw. b ioodpady 
kuchenne (odpadki warzywne i owocowe, obierki, resztki jedzenia) nadal będą odbierane zgodnie z harmonogramem w 35-litrowych, 
brązowych workach z napisem „BIO”. W innych lub większych brązowych workach bioodpady nie będą już odbierane. Oczywiście w da lszym 
ciągu żadne odpady BIO nie będą odbierane spod posesji mieszkańców, którzy zadeklarowali kompostowanie odpadów.  Powyżej opisane 

zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr XXXIX/390/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 września 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka i 
wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2023 r. Zgodnie z przepisami Regulaminu odpady „zielone” stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i 
cmentarzy, powstające na terenie nieruchomości należy w pierwszej kolejności poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do wykorzystania powstałego kompostu na potrzeby 
własne. W przypadku braku możliwości kompostowania należy pozbyć się bioodpadów z terenu nieruchomości właściciela poprzez przekazanie tych odpadów do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów (PSZOK). Przypominam, że mieszkańcy, którzy zadeklarują posiadanie kompostowników i kompostowanie w nim strumienia odpadów biodegradowalnych są częściowo 
zwolnieni z opłaty za odpady (stawka dla kompostujących na dzień dzisiejszy wynosi 26 zamiast 29 zł). Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych mają na celu zatrzymanie 
rosnących kosztów, które z roku na rok idą mocno w górę. Z drugiej strony władzom gminy zależy na zachowaniu maksymalnie wielu udogodnień (np. odbioru spod posesji odpadów 
wielkogabarytowych, budowlanych, codziennie czynny PSZOK), z których mieszkańcy są zadowoleni. Jeżeli jednak ceny nadal będą rosły w takim tempie, być może w kolejnych latach trzeba 
będzie je częściowo ograniczyć. Pełna treść informacji dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Porąbka https://www.porabka.pl/aktualnosci/art-zmiany-w-systemie-odbioru-
odpadow-komunalnych-na-terenie-gminy-porabka-w-2023-roku,1044 
 
Chemikalia (tj. farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, środki ochrony roślin w tym opakowania po nich np. puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużytych smarach i olejach) należ dostarczyć do 
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) przy ulicy Bażanciej w Porąbce, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 oraz w sobotę w 
godzinach od 700 do 1300. Właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli oddać odpady zebrane selektywnie poza terminami wyznaczonymi w harmonogramie, mogą je także dostarczyć do 
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK). Całe drzewa, klocki i pnie nie są przyjmowane. Nie są także przyjmowane bioodpady kuchenne przywiezione luzem. 
UWAGA!!! ODPADY ZIELONE (stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy np. trawa, liście, gałęzie i spady owoców, nie będą odbierane 
spod posesji, można te odpady oddać wyłącznie w PSZOK. Podczas korzystania z usług PSZOK-u należy okazać się dokumentem potwierdzającym zameldowanie na terenie Gminy Porąbka (dot. 
mieszkańców) lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie nieruchomości na terenie gminy (dot. właścicieli domków letniskowych). W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA TRUDNYCH 
WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH (np. intensywne opady śniegu, powódź) LUB PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH (np. gwałtowny okresowy wzrost odpadów) ZOSTANIE WYZNACZONY 
HARMONOGRAM ZASTĘPCZY, KTÓRY BĘDZIE PUBLIKOWANY NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY PORĄBKA www.porabka.pl 

2023 STYCZEŃ LUTY 

METALE  
I TWORZYWA 

SZTUCZNE 

25 -  
środa 

22 -  
środa 

BIOODPADY 
KUCHENNE 

 (BEZ ZIELONYCH) 

 11 -  
środa 

25 –  

środa 

 8 -  
środa 

22 -  

środa 

SZKŁO 11 -  
środa 

8 -  
środa 

PAPIER 25 -  
środa 

22 -  
środa 

POPIÓŁ 
11 -  
środa 

25 -  
środa 

8 -  
środa 

22 -  
środa 

ZMIESZANE 
(POZOSTAŁOŚCI  

PO SORTOWANIU) 

11 -  
środa 
25 -  
środa 

8 -  
środa 
22 -  
środa 

http://www.porabka.pl/


ZASADY SEGREGACJI I ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 
GMINIE PORĄBKA 

PAPIER – worek/pojemnik niebieski 
Wrzucamy: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety 
i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe. 
Nie wrzucamy: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru 
zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych, ubrań. 

SZKŁO – worek/pojemnik zielony 
Wrzucamy: butelki i słoiki po napojach i żywności bez nakrętek (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), 
szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców). 
Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością 
wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i 
zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek. 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – worek/pojemnik żółty 

Wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji 
dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i 
sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów), plastikowe 
torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale 
kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku 
surowców oraz bez elektroniki). 
Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach 
silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu 
elektronicznego i AGD. 

BIOODPADY – worek/pojemnik brązowy 

Wrzucamy: resztki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), resztki jedzenia. 
Nie wrzucamy: odchodów zwierząt, surowego mięsa, oleju jadalnego, kości, popiołu, leków, drewna impregnowanego, płyt 
wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 
UWAGA!!! Od 1 stycznia 2023 r. spod posesji właścicieli nie będą już odbierane odpady potocznie zwane „zielonymi”, czyli odpady 
stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy (skoszoną trawa, liście, spady 
owoców, kwiaty, pocięte gałęzie drzew i krzewów, trociny, kora drzew, niezaimpregnowane drewno).  

POPIÓŁ – pojemnik metalowy (lub plastikowy na odpowiedzialność właściciela – nie należy wrzucać gorącego popiołu) 

Wrzucamy: popiół z palenisk domowych. Nie należy zalewać popiołu wodą. 

WSZYSTKO TO, CZEGO NIE MOŻNA ODZYSKAĆ W PROCESIE RECYKLINGU, Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW 
NIEBEZPIECZNYCH, WRZUCAMY DO WORKA/POJEMNIKA Z ODPADAMI ZMIESZANYMI  

– ZAKUPIONEGO NA KOSZT WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
• Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i 

mieszanej. Zamówienie należy zgłosić wykonawcy. Każdy właściciel nieruchomości ma prawo do oddania do 500 kg (odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne) w ciągu roku. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia na teren 

nieruchomości pojemnika/kontenera do 3 dni od zgłoszenia. Termin wywozu zgromadzonych odpadów: do 3 dni od zgłoszenia wykonawcy 

przez właściciela nieruchomości gotowości do odbioru zgromadzonych odpadów. Maksymalny czas udostępnienia dla właściciela 

nieruchomości pojemnika/kontenera to 3 dni. Wykonawca jest odpowiedzialny za zważenie ilości odpadów odbieranych z posesji. Odpady 

budowlane muszą być posegregowane tzn. osobno należy gromadzić np. gruz, płytki, styropian budowlany itd. 

• Terminy i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (wykorzystywanych na prowadzenie 
działalności gospodarczych, domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) prosimy uzgodnić 
telefonicznie z wykonawcą odbioru odpadów. 

• Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował chęć oddawania popiołu, jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w dodatkowy pojemnik 
(najlepiej metalowy). Odbiór popiołu z nieruchomości usytuowanych w trudno dostępnych miejscach należy uzgodnić bezpośrednio 
z wykonawcą usługi odbioru odpadów. 
Wykonawca dostarcza worki nieodpłatnie tylko na 
odpady SEGREGOWANE (papier, szkło, metale i tworzywa 
sztuczne, bioodpady).  
Za każdy odebrany worek z odpadami segregowanymi 
wykonawca pozostawia na posesji worek pusty. 
Przeterminowane leki przekazujemy do aptek: 
Apteka PANACEUM ul. Krakowska 24 – Kobiernice 
Apteka POD DĘBEM ul. Żywiecka 10A – Kobiernice 
Apteka Prywatna Jerzy Pszczółka ul. kard. Karola Wojtyły 26 
 – Czaniec 
Apteka Centrum dla Zdrowia Czaniec ul. kard. Karola Wojtyły 58 
Apteka FARMANA ul. Rynek 3 – Porąbka 

 

 

Odbiór wszystkich odpadów odbywać się będzie 
zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na ulotce.  
Właściciel nieruchomości obowiązany jest w dniu 
odbioru odpadów do godziny 6:30 rano, zgodnie 
podanym harmonogramem, wystawić pojemniki i/lub 
worki poza teren nieruchomości, do drogi publicznej                 
w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd 
specjalistycznym pojazdom.  
 

 
ZGŁOSZENIA ORAZ REKLAMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH, POZOSTAWIANIA 

WORKÓW należy kierować do ATRA Sp. z o.o. ul. Krakowska 120 w Porąbce 

tel. 606 669 771, e-mail: odpady@atraporabka.pl 


