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PAPIER, SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE I METALE
– INFORMACJA NT. WŁAŚCIWEGO SPOSOBU SEGREGACJI TYCH ODPADÓW

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY?

PAPIER

POJEMNIK/WOREK
NIEBIESKI
przeznaczony na opakowania
z papieru i tektury

WRZUCAMY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opakowania z papieru i tektury,
gazety i czasopisma,
ulotki, gazetki reklamowe,
książki, mapy, instrukcje,
papier biurowy, szkolny, pakowy,
zeszyty i notatki,
zapisane kartki i listy,
papierowe torby na zakupy,
papierowe opakowania po kosmetykach,
lekach,
rolki po papierze toaletowym, ręczniku
kuchennym,
puste papierowe opakowania (po mące,
cukrze, ryżu),
kartony, duże opakowania z tektury,
tekturowe pudełka (po obuwiu, po paście
do zębów, po żywności),
czyste kubki papierowe, tacki tekturowe.

NIE WRZUCAMY:
•
•
•
•
•
•
•
•

papieru mokrego,
papieru powlekanego,
papieru lakierowanego,
zabrudzonych ręczników papierowych chusteczek
higienicznych,
zabrudzonych pieluch,
papieru zabrudzonego i zatłuszczonego,
opakowań papierowych z zawartością,
papieru ściernego,
> te odpady wyrzucamy do POJEMNIKA
NA ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI
(tzw. ZMIESZANE – pojemnik szary).

• worków po cemencie i zaprawach,
• zabrudzonych tapet,
> oddajemy do PSZOK.

NIE ZAPOMNIJ:
PRZED WYRZUCENIEM:
• USUŃ ELEMENTY METALOWE I PLASTIKOWE
(zszywki, klamerki)
• OPRÓŻNIJ ZAWARTOŚĆ PAPIEROWYCH
OPAKOWAŃ (np. z mąki, cukru)
• ZGNIEĆ OPAKOWANIE, aby zmniejszyć objętość.
WAŻNE:
Wyselekcjonowany papier nie może być
zabrudzony, tłusty, ani powleczony folią.
ODDAJ DO PSZOK
PSZOK PRZYJMUJE TE ODPADY JAKO:
• PAPIER.

• opakowań wielomateriałowych – czyli opakowań
wykonanych co najmniej z dwóch rożnych materiałów,
których nie można rozdzielić – kartony po płynnej
żywności, np. po sokach, mleku i produktach
mlecznych, torebki po przyprawach, zupach itp.
> wyrzucamy do ŻÓŁTEGO POJEMNIKA
NA TWORZYWA SZTUCZNE I METALE.
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W jaki sposób odbierany jest PAPIER od mieszkańców?

Problemy podczas segregacji PAPIERU

Po wrzuceniu papieru do niebieskiego pojemnika lub worka zostaje on odebrany przez firmę odpowiedzialną w mieście za
wywóz odpadów. Wiele osób obawia się, że właśnie w tym momencie posegregowane odpady: papier, szkło, tworzywa sztuczne
z metalami mieszane są ze sobą w jednej śmieciarce. To jednak nieprawda - właściwie posegregowane poszczególne rodzaje
odpadów trafiają do osobnych przegród lub odbierane są w odrębne dni, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów
segregowanych.
Przykładem może być firma Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. która stale unowocześnia swoją flotę o samochody posiadające
możliwość odbioru dwóch frakcji odpadów jednocześnie, dzięki dwóm osobnym komorom.
W tym przypadku właściwie posegregowany papier odbierany jest przez specjalistyczne samochody typu śmieciarka, które
transportują je do Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Master. Następnie, w
kolejnym etapie, odpowiednio posortowane przekazywane są do firm recyklingowych.

Niestety, zdarza się często, że na osiedlach z zabudową wielorodzinną, w pojemnikach na odpady
segregowane znajdują się nie te odpady, do których zostały one przeznaczone, np. z papierem zmieszane są
puszki, butelki, czy też w pojemnikach na odpad segregowany znajdują się odpady zmieszane – pozostałe
po segregacji. W takiej sytuacji, po wcześniejszym zgłoszeniu tego przez pracowników realizujących
zbiórkę selektywną, firma odbierająca odpady wysyła samochód zbierający odpady zmieszane.
W przypadku nieprawidłowej segregacji firma wywozowa jest zobligowana do tego, aby zgodnie z umową
odbierać taki odpad razem z odpadem zmieszanym. Tym samym papier zamiast do recyklingu trafia na
wysypisko odpadów.

WRZUCAMY:
✓ GAZETY I CZASOPISMA,
✓ MAPY,
✓ ZESZYTY I NOTATKI,
✓ ZAPISANE KARTKI I LISTY,
✓ PAPIEROWE TORBY,
✓ KARTONY, PUDEŁKA,
✓ TEKTUROWE PUDEŁKA.

zgnieć
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SZKŁO

POJEMNIK/WOREK
ZIELONY
przeznaczony na opakowania
ze szkła

WRZUCAMY:
•
•
•
•

szklane butelki po napojach,
puste słoiki,
szklane pojemniki po żywności,
szklane opakowania po kosmetykach
(flakoniki po perfumach, po kremach),
• butelki po środkach czystości,
• butelki szklane po lekach, syropach,
• szklane części zniczy.

Dlaczego warto segregować SZKŁO?
Szkło odbierane jest od mieszkańców w ramach mobilnej zbiórki odpadów segregowanych oraz z altan śmietnikowych – zgodnie
z ustalonym harmonogramem.
Szkło idealnie nadaje się do powtórnego przetworzenia – można go w nieskończoność poddawać recyklingowi. Co więcej,
ponownie przetopione nie traci swoich właściwości, a po wszystkich czynnościach związanych z ponownym jego wykorzystaniem
również jakość nie ulega pogorszeniu.
Niezwykle istotne jest, aby podczas segregacji do zielonych pojemników/worków wrzucać tylko i wyłącznie wyżej wymienione
odpady, czyli przede wszystkim butelki i słoiki. Nie wolno ich mieszać z „produktami szklanymi” typu: lustra, szklanki, szyby,
naczynia żaroodporne itp. Problem polega na tym, że te produkty różnią się między sobą składem chemicznym, co ma znaczenie
przy ponownym przetworzeniu.

NIE WRZUCAMY:
•
•
•
•
•
•

szkła nietłukącego,
naczyń żaroodpornych,
porcelany i fajansu,
kieliszków,
szyb, szkła zbrojonego,
luster,
> naczynia żaroodporne, ceramika, porcelana, fajans,
kieliszki, szkło zbrojone, lustra, szkło nietłukące,
zniszczone okulary – wyrzucamy do POJEMNIKA
NA ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI
(TZW. ZMIESZANE) – pojemnik szary.

•
•
•
•

żarówek, świetlówek,
termometrów,
lamp,
opakowań po chemii.
> żarówki, świetlówki, termometry, lampy, szyby
– oddajemy do PSZOK.

NIE ZAPOMNIJ:
PRZED WYRZUCENIEM:
• OPRÓŻNIJ ZAWARTOŚĆ I WYCZYŚĆ
– opakowania szklane przed wyrzuceniem należy
oczyścić z zawartości. Nie trzeba ich jednak
dokładnie myć.
WAŻNE:
Do pojemnika/worka zielonego wrzucamy szkło
niezależnie od jego koloru. Wrzucamy szkło
bez kapsli, korków, nakrętek. Starajmy się nie
tłuc szkła – rozbite zagraża bezpieczeństwu
pracowników odbierających szkło w workach.
ODDAJ DO PSZOK
PSZOK PRZYJMUJE TE ODPADY JAKO SZKŁO:
• OPAKOWANIOWE,
• BUDOWLANE,
• SAMOCHODOWE.
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Problemy podczas segregacji SZKŁA
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników odbierających WORKI ze szkłem oraz w celu zminimalizowania
możliwości rozerwania/rozcięcia worka przy załadunku do śmieciarki, istotne jest, aby nie wrzucać do nich
szkła potłuczonego (stłuczki szklanej). Rozbite szkło jak najbardziej nadaje się do recyklingu – instalacja firmy
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. (ul. Lokalna, Tychy) przyjmuje szkło w każdej postaci – w całości i również
stłuczone, jednak w przypadku jego odbioru w workach niezwykle ważne jest bezpieczeństwo pracowników
oraz możliwość rozerwania/rozcięcia worka przez rozbite elementy szklane. Ponadto, w przypadku dostania się
stłuczki szklanej na instalację odzysku odpadów niszczy ona liny, taśmy i rolki urządzeń.
Dlatego wrzucając odpad szklany do zielonego worka na szkło starajmy się go nie stłuc, aby uniknąć
niepotrzebnych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi sytuacji.

WRZUCAMY:
✓ SZKLANE BUTELKI
PO NAPOJACH,
✓ SŁOIKI,
✓ SZKLANE OPAKOWANIA
PO KOSMETYKACH.
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TWORZYWA
SZTUCZNE
METALE
POJEMNIK/WOREK
ŻÓŁTY
przeznaczony na opakowania
z tworzyw sztucznych i metali

WRZUCAMY:
TWORZYWA SZTUCZNE:
• puste, zgniecione – bez zakrętek – butelki plastikowe
po napojach (np. typu PET),
• puste, plastikowe opakowania po kosmetykach
(np. po szamponach, płynach do mycia, kremach),
• puste, plastikowe opakowania po środkach czystości (np. tubki
po paście do zębów, butelki po środkach do czyszczenia),
• plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach,
oliwie),
• małe wiaderka plastikowe po żywności (po twarogu, ogórkach),
• puste kapsułki po kawie,
• koszyczki plastikowe po owocach,
• jednorazowe sztućce, kubki,
• puste, plastikowe opakowania po tabletkach, lekach, syropach,
tubki po maści,
• plastikowe nakrętki,
• papier lakierowany, foliowany, folia bąbelkowa,
• foliowe reklamówki, torby, siatki, worki,
• foliowe koszulki na dokumenty, okładki do zeszytu,
• małe zabawki plastikowe (klocki, lalki, samochodziki),
• czyste opakowania styropianowe (tacki, folie, wytłoczki,
pojemniki garmażeryjne, zabezpieczające sprzęt, meble),
• długopisy, mazaki, linijki, markery,
• digipaki – plastikowe opakowania na CD lub DVD,

NIE WRZUCAMY:

NIE ZAPOMNIJ:
PRZED WYRZUCENIEM:
• OPRÓŻNIJ ZAWARTOŚĆ I WYCZYŚĆ.

• opakowań po smarach i olejach
technicznych,
• sprzętu RTV w plastikowych obudowach,
• akumulatorów,

WAŻNE:
• ZGNIEĆ OPAKOWANIE
– przed wyrzuceniem zgnieć opakowanie
(plastikowe butelki typu PET, puszki
aluminiowe) aby zmniejszyć objętość.
• NIE ZAKRĘCAJ BUTELEK
ponieważ utrudnia to transport surowców
do recyklera.

• gumki do włosów, guziki, recepturki,
szczoteczki do zębów, jednorazowe
maszynki do golenia, gąbki, soczewki
kontaktowe, smoczki dziecięce, kredki,
maty do ćwiczeń, magnesy na lodówkę
> wyrzucamy do POJEMNIKA NA ODPADY
POZOSTAŁE PO SEGREGACJI (tzw.
ZMIESZANE) – pojemnik szary).

ODDAJ DO PSZOK
PSZOK PRZYJMUJE TE ODPADY JAKO:
• TWORZYWA SZTUCZNE,
• ZŁOM.

• niezużyte dezodoranty i lakiery w sprayu,
duże zabawki z tworzyw sztucznych,
opakowania po smarach i olejach
technicznych, sprzęt RTV w plastikowych
obudowach, akumulatory
> oddajemy do PSZOK.

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE:
– czyli opakowania wykonane co najmniej z dwóch rożnych
materiałów, których nie można rozdzielić
• kartony po płynnej żywności (np. po soku, mleku,
produktach mlecznych), torebki wyłożone folią aluminiową
(np. po przyprawach, zupach),
METALE:
• puszki po napojach, sokach,
• puszki z blachy stalowej po żywności, po konserwach,
• metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
• blaszane, emaliowane naczynia kuchenne (np. garnki, patelnie,
miski, blachy do pieczenia),
• przyrządy kuchenne (np. sztućce, otwieracz do konserw,
wyciskacz do czosnku),
• agrafki, pinezki, spinacze, nożyczki,
• puste, metalowe opakowania po kosmetykach (np. dezodoranty,
lakiery do włosów, opakowania po aerozolach),
• folia aluminiowa, celofan, foliowe opakowanie po cukierkach,
czekoladzie, wieczka z jogurtów,
• opakowania zbiorcze po zgrzewce napojów, opakowania
po chipsach,
• złom żelazny i metale kolorowe.

TWORZYWA
SZTUCZNE
+ METALE
ij
WRZUCAMY:
opróżn
✓ BUTELKI PLASTIKOWE
PO NAPOJACH,
✓ PLASTIKOWE OPAKOWANIA
PO KOSMETYKACH
I ŚRODKACH CZYSTOŚCI,
✓ PLASTIKOWE OPAKOWANIA
PO ŻYWNOŚCI, NP. PO JOGURTACH,
SERKACH, OLIWIE,
✓ ZAKRĘTKI I KAPSLE,
✓ REKLAMÓWKI I WORKI FOLIOWE,
✓ OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
(PO MLEKU, SOKACH ITP.),
✓ PUSZKI.

odkręć

zgnieć
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Dlaczego warto segregować tworzywa sztuczne i metale?

Problemy podczas segregacji TWORZYW SZTUCZNYCH I METALI

Wszyscy wiemy, że tworzywa sztuczne, czyli odpady plastikowe rozkładają się kilka tysięcy lat. Długotrwałe ich składowanie na wysypiskach prowadzi
do przenikania toksycznych związków do gleb i wód gruntowych.
Tymczasem można je przetworzyć na oleje opałowe, inne folie, ubrania, a nawet meble. Aluminiowe puszki wyrzucone na wysypisko rozkładają się
nawet 200 lat, natomiast przekazane do recyklingu przyczyniają się do znacznych oszczędności energii – dlatego SEGREGUJMY!

Należy pamiętać, aby przed wrzuceniem do żółtego pojemnika/worka odkręcić nakrętki, opróżnić i zgnieść opakowania
– jednak nie trzeba ich dokładnie myć – wystarczy opróżnić zawartość.
Istotne jest również, aby zwrócić szczególną uwagę na odpady, które – choć wykonane z tworzywa sztucznego, czy metalu – nie
nadają się do ponownego przetworzenia. Zachęcamy do korzystania z WYSZUKIWARKI ODPADÓW, która rozwieje wątpliwości
jak należy poprawnie segregować odpady w mieście. Dzięki temu udogodnieniu wszyscy mieszkańcy w przystępny sposób
mogą sprawdzić, jak odpowiednio posegregować odpady oraz gdzie je można oddać.

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

W PSZOK nie przyjmuje się odpadów pochodzących
z działalności gospodarczej.
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JAK POPRAWNIE
SEGREGOWAĆ ODPADY
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WYSZUKIWARKA
ODPADÓW

GDZIE WYRZUCIĆ KONKRETNY ODPAD?

Jeżeli masz wątpliwości, gdzie zakwalifikować dany odpad – sprawdź w WYSZUKIWARCE
znajdziesz ją na WWW.MASTER.TYCHY.PL oraz w EcoHarmonogramie
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PSZOK - TYCHY KATOWICKA

GODZINY OTWARCIA:
pon. - pią.: 6.30 - 21.00
sob.: 9.00 - 13.00
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• zmieszanych odpadów komunalnych,
• materiałów zawierających azbest, papy, onduliny,
gontu/masy bitumicznej, lepiku – niewykorzystanej
masy, eternitu, dachówek, sidingu,
• foliowych worków z nawozem / po nawozie,
• odpadów nieoznaczonych (bez etykiet),
których składu nie można zidentyfikować,
• odpadów pochodzących z działalności
gospodarczej.
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W PSZOK NIE przyjmuje się:
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Odpady dostarczane do PSZOK przyjmowane są od
mieszkańców bezpłatnie, za okazaniem dowodu osobistego,
zgodnie z Regulaminem PSZOK oraz Informatorem Przyjęcia
Odpadów do PSZOK – wdostępnymi na www.master.tychy.pl

NIE PRZYJMUJEMY
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unkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(tzw. PSZOK) to miejsce, do którego każdy mieszkaniec
ma możliwość we własnym zakresie i za darmo (zgodnie
z limitem określonym w Regulaminie PSZOK) dostarczyć
(poza ustalonym harmonogramem) odpady takie jak:
papier, tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, metale, złom, zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, tekstylia, odpady niebezpieczne, chemikalia,
zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz
odpady remontowo - budowlane (szczegółowy wykaz
odpadów przyjmowanych do PSZOK znajduje się na
www.master.tychy.pl).

LOKALIZACJE
PSZOK - TYCHY

Strefowa

a

Urbanowice naprzeciw Firmy Boryszew S.A.
Oddział Maflow
GODZINY OTWARCIA:
pon. - pią.: 6.30 - 21.00
sob.: 9.00 - 13.00

