
JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY?
Na terenie gmin obsługiwanych przez MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. (Tychy, Bieruń, Lędziny, Imielin, Chełm Śląski, Kobiór, Wyry, Bojszowy) 
segregacja polega na oddzieleniu surowców zgodnie z poniższym:

WWW.MASTER.TYCHY.PL

PAPIER
POJEMNIK/WOREK
NIEBIESKI

 

SZKŁO
POJEMNIK/WOREK
ZIELONY

TWORZYWA 
SZTUCZNE 
METALE
POJEMNIK/WOREK
ŻÓŁTY

ODPADY POZOSTAŁE
PO SEGREGACJI 
(ZMIESZANE) 
POJEMNIK 
SZARY

ODPADY
BIO-KUCHENNE
POJEMNIK/WOREK
BRĄZOWY

ODPADY
BIO-ZIELONE
WOREK
BRĄZOWY

Istotne jest, iż każdy pojemnik/worek jest odpowiednio opisany oraz obowiązuje podział odpadów biodegradowalnych na ODPADY BIO-KUCHENNE oraz ODPADY BIO-ZIELONE. 
Odpady BIO-KUCHENNE służą do produkcji BIOGAZU, z którego w silnikach kogeneracyjnych produkowana jest energia elektryczna i cieplna. Odpady BIO-ZIELONE służą do 
produkcji KOMPO-MASTER, wysokiej jakości kompostu do polepszania jakości gleb.

POPIÓŁ 
POJEMNIK/WOREK  
CZARNY

ZUŻYTE BATERIE
Baterie można również wrzucić do specjalnych 
pojemników, które dostępne są w urzędach, instytucjach, 
placówkach oświatowych i w wybranych sklepach
- szczegóły na stronie www.ekomaster.tychy.pl

PRZETERMINOWANE 
LEKARSTWA można dostarczyć do aptek 
– wykaz aptek dostępny na stronie www.master.tychy.pl

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY 
I ELEKTRONICZNYoraz ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE odbierane 
są w ramach mobilnej zbiórki w terminie zgodnym 
z harmonogramem wywozu odpadów (mieszkaniec 
domu jednorodzinnego), jak również można wystawić 
je w wyznaczonym miejscu pod altaną śmietnikową 
(mieszkaniec bloku – harmonogramem dysponuje 
spółdzielnia/zarządca nieruchomości).
Ponadto, odpady te można nieodpłatnie dostarczyć do tzw. 
PSZOK-ów – Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych.

PSZOK przyjmuje odpady 
remontowo-budowlane, złom, 
odpady niebezpieczne, zużyte baterie, 
akumulatory, przeterminowane leki, 
opony z samochodów osobowych 
oraz inne odpady 
– szczegółowy wykaz znajduje się 
w Informatorze 
Przyjęcia Odpadów do PSZOK 
oraz w Regulaminie 
- dostępne na stronie 
www.master.tychy.pl
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JAK
POPRAWNIE 

SEGREGOWAĆ 
ODPADY?
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, 
 kartony, duże opakowania z tektury, 
 tekturowe pudełka,
 czyste kubki papierowe, tacki 

tekturowe. 

WRZUCAMY:
TWORZYWA SZTUCZNE:

 puste, zgniecione butelki plastikowe po napojach 
(np. typu PET) – bez zakrętek,

 puste, plastikowe opakowania po kosmetykach, 
 puste, plastikowe opakowania po środkach 

czystości,
 plastikowe opakowania po żywności,
 małe wiaderka plastikowe po żywności,
 puste kapsułki po kawie,
 koszyczki plastikowe po owocach, 
 jednorazowe sztućce, kubki, 
 puste, plastikowe opakowania po tabletkach, 

lekach, syropach, tubki po maści, 
 plastikowe nakrętki,
 foliowe reklamówki, torby, siatki, worki,
 małe zabawki plastikowe, 
 czyste opakowania styropianowe, 
 długopisy, mazaki, linijki, markery, 
 foliowe koszulki na dokumenty, okładki na zeszyty,
 digipaki – plastikowe opakowania na CD lub DVD.

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE:
 opakowania wykonane co najmniej z dwóch 

różnych materiałów, których nie można 
rozdzielić,

 kartony po płynnej żywności (np. po soku, 
mleku), 

 torebki wyłożone folią aluminiową 
(np. po przyprawach, zupach).

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.

PRZED WYRZUCENIEM:
• OPRÓŻNIJ ZAWARTOŚĆ 

I WYCZYŚĆ 
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.

PRZED WYRZUCENIEM:
• OPRÓŻNIJ ZAWARTOŚĆ 

I WYCZYŚĆ 
– opakowania szklane przed wyrzuceniem 

należy oczyścić z zawartości. Nie trzeba ich 
jednak dokładnie myć.

• STARAJ SIĘ NIE TŁUC SZKŁA  
– rozbite zagraża bezpieczeństwu 
pracowników odbierających szkło 

w workach. 

WAŻNE: Do pojemnika/worka zielonego 
wrzucamy szkło niezależnie od jego 
koloru. Wrzucamy szkło bez kapsli, 

korków, nakrętek.

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

METALE: 
 puszki po napojach, sokach,
 puszki z blachy stalowej po żywności, 

po konserwach,
 metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików, 
 blaszane, emaliowane naczynia kuchenne, 
 przyrządy kuchenne, 
 agrafki, pinezki, spinacze, nożyczki, 
 puste, metalowe opakowania po kosmetykach, 
 papier lakierowany, foliowany, folia bąbelkowa,
 folia aluminiowa, celofan,
 foliowe opakowanie po cukierkach, 

czekoladzie, 
 wieczka z jogurtów,
 opakowania zbiorcze po zgrzewce 

napojów, po chipsach,
 złom żelazny 

i metale kolorowe.

WRZUCAMY:
 POPIÓŁ I ŻUŻEL z kotłowni, pieca 

kuchennego, pieca centralnego 
ogrzewania, kominka, grilla, 
papierosa,  

 sadzę, 
 popiół ze spalania węgla i drewna. 

WAŻNE:
• ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA 

DO POJEMNIKÓW/WORKÓW 
NALEŻY WRZUCAĆ

WYŁĄCZNIE
ZIMNY POPIÓŁ!

• NIE NALEŻY
MIESZAĆ POPIOŁU

Z INNYMI ODPADAMI

• NIE WOLNO SPALAĆ 
ODPADÓW

W DOMOWYCH
PIECACH

POJEMNIK/WOREK CZARNY

POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI

POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY

POJEMNIK/WOREK ZIELONY
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EcoHarmonogram

JAK
POPRAWNIE 

SEGREGOWAĆ 
ODPADY

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?

 BIO – ZIELONE WRZUCAMY:
	odpady i resztki żywności pochodzenia 

roślinnego,
	obierki i ogryzki po owocach i warzywach, 

skórki od bananów, 
	resztki owoców cytrusowych,
	przeterminowane produkty spożywcze,
	odpady kuchenne (resztki żywności, pierogi),
	przeterminowane jogurty,
	fusy po kawie i herbacie,
	stary chleb, przeterminowane wyroby 

cukiernicze, ciasta drożdżówki itp., 
	resztki produktów mleczarskich,
	ser biały i żółty,
	oleje, oliwa, tłuszcze roślinne 

(zlane do oryginalnego opakowania),
	jajka, skorupki jaj.

WRZUCAMY:
 skoszoną trawę z przydomowego ogródka 

(świeżo skoszona, sucha trawa), liście, 
 kwiaty cięte i  doniczkowe (zwiędłe kwiaty, 

rośliny),
 niewykorzystane, miękkie części 

uprawianych roślin, 
 chwasty, korzenie roślin, 
 drobno pocięte gałązki krzewów, 
 rozdrobnione gałęzie drzew, chrust, 
 kora drzew, ogrodowa, czyste trociny,   
 pocięte, zwiędłe drzewko świąteczne,
 małe kawałki drewna, patyki,  

igły sosnowe, 
 darń, mech, szyszki.

PRZED WYRZUCENIEM:
• WRZUĆ BEZ OPAKOWAŃ

– nie wrzucaj do pojemnika żywności 
w opakowaniach. Zabrudzone opakowania należy 

wrzucić do POJEMNIKA NA ODPADY POZOSTAŁE PO 
SEGREGACJI (tzw. ZMIESZANE) - pojemnik szary.

• WYRZUĆ W WORKU NA ODPADY
BIO-KUCHENNE LUB BEZPOŚREDNIO DO 

POJEMNIKA
– odpady spożywcze wyrzuć bezpośrednio do pojemnika 

lub w worku do tego przeznaczonym – instalacja 
na odpady BIO-KUCHENNE już na pierwszym etapie 

wyeliminuje zbędne opakowanie.  

WAŻNE: Odpady BIO-KUCHENNE służą do produkcji 
BIOGAZU, z którego w silnikach kogeneracyjnych 

produkowana jest energia 
elektryczna i cieplna. Dlatego wrzucaj do tego 

pojemnika/worka tylko i wyłącznie odpady 
wymienione powyżej.

POJEMNIK/WOREK BRĄZOWY

WOREK BRĄZOWY

PRZED WYRZUCENIEM:
• POŁAM/ROZDROBNIJ

– przed wyrzuceniem rozdrobnij 
większe gałęzie, tak aby zmieściły się 

w worku.

WAŻNE: Odpady BIO-ZIELONE 
służą do produkcji KOMPO-MASTER 

– wysokiej jakości kompostu do 
polepszania jakości gleb. Dlatego 

wrzucaj do tego worka tylko 
i wyłącznie odpady wymienione 

powyżej.

PSZOK
Punkt Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych

Szczegółowe lokalizacje PSZOK oraz godziny otwarcia dostępne na:

www.master.tychy.pl

Punkt 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).
Odpady dostarczane do PSZOK przyjmowane są od mieszkańców bezpłatnie, za okazaniem 
dowodu osobistego, zgodnie z Regulaminem PSZOK oraz Informatorem Przyjęcia Odpadów do 
PSZOK – dostępnymi na www.master.tychy.pl

W PSZOK nie przyjmuje się odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

Pobierz bezpłatną aplikację mobilną „EcoHarmonogram”, 
która umożliwia łatwy dostęp do zawsze aktualnego 
harmonogramu odbioru odpadów z konkretnej ulicy. 
Stanowi również przewodnik po eko-edukacji.

WYGODNIE, NOWOCZEŚNIE I NA BIEŻĄCO Z ODBIOREM ODPADÓW

Gdzie można znaleźć „EcoHarmonogram” 
oraz w jaki sposób pobrać aplikację? 

1. EcoHarmonogram dostępny jest na stronie 
www.master.tychy.pl w zakładce HARMONOGRAMY

zachęcamy do:
• sprawdzenia terminów odbioru odpadów,
• pobrania harmonogramu i wydrukowania w wersji PDF.

2. EcoHarmonogram można zainstalować na 
smartfonie!

• wystarczy wejść na swoim smartfonie do sklepu 
z aplikacjami,

• wyszukać aplikację EcoHarmonogram i kliknąć zainstaluj!
• aplikacja sama przypomni o  zbliżającym się odbiorze 

odpadów,
• automatycznie zaktualizuje harmonogram.

Szczegółowy opis znajdziecie Państwo na stronie
www.master.tychy.pl 

ZACHĘCAMY DO ZAINSTALOWANIA


