
Od 1 lip ca 2017r. zmie ni ły się ogól no -
pol skie za sa dy se gre ga cji – nie ba wem
se gre ga cja zo sta nie ujed no li co na we
wszyst kich gmi nach, tym sa mym bę -
dzie obej mo wać pięć frak cji od pa -
dów: pa pier, szkło, pla stik z me ta la mi
i od pa dy bio de gra do wal ne.

Roz po rzą dze nie Mi ni ster stwa Śro do -
wi ska, obo wią zu ją ce od 1 lip ca br., 

za kła da, że gmi ny wpro wa dzą obo -
wią zek se gre go wa nia od pa dów z po -
dzia łem na ma te ria ły prze zna czo ne
do re cy klin gu wli cza jąc w to: pa pier,
szkło, two rzy wa sztucz ne wraz me ta -
la mi oraz od pa dy bio de gra do wal ne.
Wpro wa dze nie no wych za sad se gre -
ga cji od pa dów w po szcze gól nych
gmi nach bę dzie od by wa ło się stop -
nio wo, w ter mi nach uza leż nio nych od

cza su za koń cze nia do tych cza so wych
umów na za gos po da ro wa nie od pa -
dów, lecz nie dłu żej niż do 30 czer wca
2021 r. Pla no wa ne wpro wa dze nie no -
wych za sad se gre ga cji w Ty chach sza -
co wa ne jest na po czą tek przy szłe go
ro ku. Jed no cześ nie in for mu je my, iż
peł na in for ma cja do ty czą ca wpro wa -
dza nych zmian zo sta nie prze ka za na
w póź niej szym ter mi nie.

4 POJEMNIKI DO SEGREGACJI

POJEMNIK NA POPIÓŁ 
I ODPADY ZMIESZANE

NOWOŚĆ!

JAK ZMIANY WPŁYNĄ NA SEGREGACJĘ W NASZYCH GMINACH? 
Od lipca br. weszły w życie nowe, ujednolicone dla całego kraju, zasady segregacji odpadów komunalnych: 

Segregacja będzie polegała na oddzieleniu surowców zgodnie z poniższym:
• szkło (niezależnie od jego koloru) wrzucamy do zielonego pojemnika, 
• papier wrzucamy do niebieskiego pojemnika, 
• metal i plastik wrzucamy do żółtego pojemnika, 
• resztki kuchenne – ulegające biodegradacji wrzucamy do brązowego pojemnika. 

Tym samym każdy budynek zamiast trzech pojemników na różne rodzaje segregowanych odpadów zostanie wyposażony w cztery pojemniki, dzięki czemu
więcej odpadów będzie nadawało się do recyklingu. Nowością będzie pojemnik na odpady BIO – biodegradowalne, w którym mieszkańcy będą umieszczać
kuchenne resztki. 

Segregacja popiołu nadal będzie obowiązywała na terenie gmin obsługiwanych przez MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. 

NOWE ZASADY SEGREGACJI

MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. 
rusza z kolejną kampanią informacyjno-ekologiczną związaną z właściwą segregacją odpadów pn. 

SEGREGUJ PO NOWEMU 
– SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW –

KORZYŚCI I ZMIANY

AKCJA DOTYCZY 
ZMIAN W SYSTEMIE

SEGREGACJI

TYCHY BIERUŃ BOJSZOWY CHEŁM ŚL. IMIELIN KOBIÓR LĘDZINY WYRY


