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Kolumna dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej w Katowicach

NOWE  ZASADY  SEGREGACJI   
ODPADÓW  KOMUNALNYCH
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twarzanych przez nas samych 
odpadów. Ważną kwestią jest 
także, aby zgnieść butelki plasti-
kowe i puszki oraz złożyć kartony, 
przed wyrzuceniem ich do kosza. 
Jeśli wyrzuca się opakowa-
nia, to koniecznie bez zawar-
tości czy resztek produktów. 
Żadnych słoików czy opako-
wań nie trzeba myć. Ważne, 
aby zostały dobrze opróżnione. 
Pamiętajcie także o punktach 
PSZOK,  czyli Punktach Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych. PSZOK jest miejscem, do 
którego mieszkańcy poszczegól-
nych gmin mogą przywozić i bez-
płatnie zostawiać posegregowa-
ne odpady komunalne. Mamy tu 
na myśli odpady selektywne, któ-
re nie mieszczą się w domowych 
workach czy pojemnikach oraz 
wszystkie trzy rodzaje odpadów 
problemowych, tj.: wielkogabary-
towe, do których zalicza się mię-
dzy innymi meble czy sprzęt AGD, 
pralki, lodówki; niebezpieczne,  
np. opakowania po farbach; roz-
biórkowe – gruz.

Segregacja nie jest trudna. Dy-
lematy są i będą, ale czas jest 
naszym sprzymierzeńcem. Po-
trzeba jednego – chęci!

TOMASZ MOTYKA
Dział Rolnictwa Ekologicznego

i Ochrony Środowiska

Źródło:
na podstawie materiałów 
Ministerstwa Środowiska

•	 do zbierania metali, tworzyw 
sztucznych i opakowań wielo-
materiałowych - kolor  żółty, na-
pis „metale i tworzywa sztuczne”,

•	 dla opakowań ze szkła - ko-
lor zielony, napis „szkło”,

•	 dla bioodpadów z gospodarstw 
domowych - kolor  brązowy, na-
pis „bio”,

•	 dla odpadów zielonych - ko-
lor szary, napis „odpady zielone”,

•	 dla odpadów zmieszanych - ko-
lor  czarny, napis „odpady zmie-
szane”,

•	 do zbierania odpadów wielko-
gabarytowych – kolor dowolnie 
wybrany za wyjątkiem kolorów 
określonych powyżej, napis – 
„odpady wielkogabarytowe”

Do odpadów biodegradowal-
nych zaliczamy odpadki warzyw-
ne i owocowe (w tym obierki itp.), 
gałęzie drzew i krzewów, skoszo-
ną trawę, liście, kwiaty, trociny 
i korę drzew, niezaimpregnowane 
drewno, resztki jedzenia.

Segregacja śmieci według no-
wych zasad nie jest trudna. Naj-
częstsze błędy dotyczą pojem-
nika brązowego, czyli „bio”. Tam 
nie mogą wylądować odpady 
pochodzenia zwierzęcego oraz 
tłuszcze. Oznacza to, że obier-
ki po owocach czy warzywach 
albo fusy po kawie możemy tam 
wyrzucić, ale kości już nie. Po-
dobnie jest z jajkami - skorupki 
wyrzucimy do „bio”, ale całe jajka 
do kosza z napisem „zmieszane”. 
Miejsce na kartony po sokach 
czy mleku jest w koszu żółtym 
z napisem „metale i tworzywa 
sztuczne”. Butelkę po oleju, która 
mimo iż jest plastikowa, wyrzuca-
my do opadów zmieszanych, tak 
jak mokry czy zabrudzony papier. 
Styropianową tackę, np. po włosz-
czyźnie, wrzucamy do metali 
i tworzyw sztucznych, jeśli nie jest 
zatłuszczona, w innym przypadku 
do zmieszanych.

Każdego dnia pamiętajmy 
o minimalizowaniu ilości wy-
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Unia Europejska w ramach 
tzw. „gospodarki obiegu 
zamkniętego”, wyznacza 

wymogi określające poziom od-
zysku odpadów. Aby go osiągnąć, 
Polska musi bardziej efektywnie 
prowadzić, promować i rozwijać 
selektywną zbiórkę odpadów. 
Dlatego od bieżącego roku do 
dotychczasowych trzech  pojem-
ników doszły dwa  nowe, acz-
kolwiek w niektórych gminach 
i miastach system 5-frakcyjny 
został wprowadzony już w ubie-
głym roku.

Ponadto nowelizacja  ustawy 
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach wprowadziła od  
1 stycznia 2019 r. znaczną róż-
nicę między cenami za odbiór 
śmieci posegregowanych i zmie-
szanych. Dla mieszkańców naj-
bardziej istotne jest, że tym ra-
zem zostały wprowadzone realne 
sankcje za brak lub nienależyte 
segregowanie odpadów. Wrzuca-
nie śmieci do jednego pojemnika 
przestało się opłacać. Jeżeli fir-
ma zbierająca odpady stwierdzi, 
że mieszkańcy uporczywie nie 
wypełniają obowiązków, to cena 
odbioru takich śmieci automa-
tycznie kilkukrotnie wzrośnie. 
Niesegregowanie odpadów kosz-
tuje obecnie maksymalnie cztery 
razy więcej niż ich sortowanie. 
W związku z tym poszczegól-
ne miasta oraz gminy zmieniają 
w ostatnich miesiącach stawki 
opłaty za  gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.

Nowe przepisy dotyczące segre-
gacji weszły w życie od 1 stycznia 
tego roku. Dla wielu osób wciąż 
wydają się skomplikowane i cza-
sami mają one duży problem z po-
prawną segregacją śmieci.

Nowy system zobowiązuje do 
przechowywania śmieci w wor-
kach o określonym kolorze.

I tak:
•	 do zbierania papieru – kolor nie-

bieski, napis ”papier”,

Treści zawarte w publikacji 
nie stanowią oficjalnego 
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