
Nowe zasady segregacji odpadów – kolejna rewolucja w śmieciach!!! 

Dnia 1 lipca 2017r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie ministra środowiska w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Co oznacza to dla 
naszych mieszkańców? Nowe rozporządzenie zakłada wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów  
w pojemnikach oraz wprowadzenie kolorystyki w ich oznaczeniu. Zbierać selektywnie będziemy takie 
frakcje jak: 

1. Odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury w pojemnikach koloru 
niebieskiego z napisem „Papier”, 

2. Szkło w pojemnikach koloru zielonego z napisem „Szkło”, 
3. Odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz 

odpady wielomateriałowe w pojemnikach koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa 
sztuczne. 

4. Dodatkowo rozporządzenie zakłada zbieranie odpadów biodegradowalnych w pojemnikach 
koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”. 
 

 

Pierwszym etapem zmian będzie wprowadzenie kolorystki worków oraz oznakowanie 
wykorzystywanych obecnie pojemników odpowiednimi napisami. Ten etap gminy muszą zrealizować 
do dnia 31.12.2017r. Firma aktualnie obsługująca teren gminy będzie na bieżąco zaopatrywała 
mieszkańców w odpowiednie worki.  
Więcej informacji na temat nowego systemu segregacji odpadów przeczytamy na stronie 
internetowej http://naszesmieci.mos.gov.pl/.  
Co w gospodarce odpadami ma zmienić nowe rozporządzenie? 
Wprowadzenie kolorystyki oraz segregacja z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów ma 
wspomóc gminy w osiąganiu wymaganych poziomów recyklingu.  Przypominamy, iż obecnie  
z terenów nieruchomości zamieszkałych odpady zbierane są w systemie pojemnikowo-workowym. 
Do pojemnika trafiają zmieszane odpady komunalne a do worków odpady surowcowe. Odpady 
biodegradowalne i kuchenne należy kompostować a w przypadku braku kompostownika oddawać do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). 

Najczęściej popełnianymi błędami są: 

1. Wrzucanie do „fakcji suchej” takich odpadów jak styropian, art. higieniczne, odzież i obuwie, 
zabawki pluszowe, papierki po cukierkach. 

2. Wrzucanie do „frakcji mokrej” odpadów biodegradowalnych i kuchennych, popiołu 
paleniskowego. 

Zwracajmy uwagę co trafia do naszych koszy na śmieci. W przypadku wątpliwości zawsze można się 
skontaktować z pracownikiem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami w Urzędzie Gminy (tel. 81 
5031081 wew. 11) bądź z biurem obsługi EKO-TRANS Sp. z o.o. (81 852 90 35) 


