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NOWY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW OBOWIĄZUJĄCY NA
TERENIE GMINY BYCZYNA OD STYCZNIA 2018 ROKU

Szanowni mieszkańcy 

Informuję, że od dnia 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Byczyna obowiązywać będą
nowe zasady dotyczące segregacji odpadów.

Celem niniejszej informacji jest przybliżenie mieszkańcom nowych zasad jakie od 1 lipca
2017 r. zostały wprowadzone na terenie całego kraju Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19).

 Podstawowymi zasadami nowego systemu jest segregacja odpadów
na następujące frakcje:

•papier, opakowania z papieru i tektury będą zbierane do worka/pojemnika koloru niebieskiego
oznaczonego napisem ,,Papier”,
•opakowania  ze  szkła  będą  zbierane  do pojemnika  koloru  zielonego oznaczonego
napisem,,Szkło”,
•opakowania z metalu, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe będą zbierane
do worka/pojemnika koloru żółtego oznaczonego napisem ,, Metale i tworzywa sztuczne”,
•odpady ulegające biodegradacji będą zbierane do pojemnika koloru brązowego oznaczonego
napisem,,Bio”,
•pozostałe  odpady  będą  zbierane  do  pojemnika  koloru  czarnego/grafitowego z  odpadami
zmieszanym

Wprowadzenie nowych zasad wiąże się z wyposażeniem
nieruchomości w pojemniki zgodnie z zapisami rozporządzenia i tak
od 1 stycznia 2018 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych

mają obowiązek:

● wyposażyć nieruchomość w pojemniki na odpady biodegradowalne,
● oznaczyć pojemniki w odpowiedni napis identyfikujący daną frakcję,
●  dostosować pojemniki  na szkło  (w zabudowie jednorodzinnej  i  wielorodzinnej)  na papier
i tekturę oraz na tworzywa sztuczne i metale (w zabudowie wielorodzinnej).
Pojemniki należy wymienić do roku 2022. 

Na terenie Gminy Byczyna odpady zbierane będą:

● w zabudowie jednorodzinnej
-  w pojemniki o minimalnej pojemności 120 l - odpady biodegradowalne, szkło oraz odpady
zmieszane,
-w  worki  o  minimalnej  pojemności  120  l  –  opakowania  z  papieru  i  tektury,  opakowania
z metalu, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe,
● w zabudowie wielorodzinnej: 
-  w pojemniki o minimalnej pojemności 120 l - odpady biodegradowalne, szkło, opakowania
z  papieru  i  tektury,  opakowania  z  metalu,  tworzyw  sztucznych  oraz  opakowania
wielomateriałowe, odpady zmieszane.



SEGREGACJA ODPADÓW OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

PAPIER

Do worka/pojemnika należy wrzucać Do worka/pojemnika nie należy wrzucać

• 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 

• mokrych 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 innych 

materiałów higienicznych 
• zatłuszczonych jednorazowych 

opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych 

SZKŁO

Do pojemnika należy wrzucać Do pojemnika nie należy wrzucać

• butelki i słoiki po napojach i żywności 
(w tym butelki po napojach 
alkoholowych i olejach roślinnych) 

• szklane opakowania po kosmetykach 
(jeżeli nie są wykonane z trwale 
połączonych kilku surowców) 

• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, 
kryształów 

• szkła okularowego 
• szkła żaroodpornego 
• zniczy z zawartością wosku 
• żarówek i świetlówek 
• reflektorów 
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach
• luster 
• szyb okiennych i zbrojonych 
• monitorów i lamp telewizyjnych 
• termometrów 

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Do pojemnika należy wrzucać Do pojemnika nie należy wrzucać

• odpadki warzywne i owocowe (w tym 
obierki itp.) 

• gałęzie drzew i krzewów 
• skoszoną trawę, liście, kwiaty 
• trociny i korę drzew 
• niezaimpregnowane drewno 
• resztki jedzenia 

• kości zwierząt 
• oleju jadalnego 
• odchodów zwierząt 
• popiołu z węgla kamiennego 
• leków 
• drewna impregnowanego 
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF 
• ziemi i kamieni 
• innych odpadów komunalnych (w tym 

niebezpiecznych) 



METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Do worka/pojemnika należy wrzucać Do worka/pojemnika nie należy wrzucać

• 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 ,,

• plastikowe torby, worki, reklamówki, 
inne folie 

• aluminiowe puszki po napojach            
i sokach 

• puszki po konserwach 
• folię aluminiową 
• metale kolorowe 
• kapsle, zakrętki od słoików 

• butelek i pojemników z zawartością 
• opakowań po olejach silnikowych 
• części samochodowych 
• zużytych baterii i akumulatorów 
• puszek i pojemników po farbach          

i lakierach 
• zużytego sprzętu elektronicznego         

i AGD 

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika należy wrzucać Do pojemnika nie należy wrzucać

• ceramikę, doniczki, porcelanę, fajans, 
kryształy, szkło żaroodporne, szkło 
okularowe

• ręczniki i papierowe i zużyte chusteczki
higieniczne

• odpady higieniczne np. zużyte 
pampersy, płatki higieniczne, 
opakowania po paście do mycia zębów

• popiół z węgla kamiennego
• papier zatłuszczony lub mocno 

zabrudzony
• zużytą odzież, obuwie, kości zwierząt
• długopisy, ołówki, flamastry
• resztki mydła, kosmetyki np. pomadka,

tusz do rzęs, puder 

• odpadów budowlanych i rozbiórkowych
• odpadów niebezpiecznych

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

 Do PSZOK oddajemy:
●zużyte baterie, akumulatory i świetlówki
●zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
●odpady wielkogabarytowe, meble, zużyte dywany i wykładziny
●odpady budowlano – rozbiórkowe w ilości do 2 ton od nieruchomości zamieszkałej
●zużyte opony (wyłącznie od rowerów, motorowerów, motocykli i samochodów osobowych)
●przeterminowane leki i chemikalia (m. in. farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe)

W ramach zbiórki akcyjnej bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałej będą odbierane odpady 
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny oraz elektryczny, zużyte opony .

             Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek


	BURMISTRZ BYCZYNY

