
K O M U N I K A T 

WSPÓLNY  SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  29  grudnia  2016  r.  w  sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017, poz. 19)
od  1  lipca  2017  r.  na  terenie  całego  kraju  obowiązuje  Wspólny  System Segregacji  Odpadów.
Ministerstwo  Środowiska  chce  w  ten  sposób  poprawić  efektywność  segregacji  odpadów
komunalnych.

Od tego czasu odpady komunalne są dzielone na cztery frakcje plus odpady zmieszane.

- Papier,  w skład  którego  wchodzą  odpady  z  papieru,  w tym tektury,  odpady  opakowaniowe
z  papieru  i  odpady  opakowaniowe  z  tektury,  zbiera  się  w  pojemnikach/workach  koloru
niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”,
- Szkło, w skład którego wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera
się w pojemnikach/workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,
-  Metale  i  tworzywa  sztuczne,  w  skład  których  wchodzą  odpady  metali,  w  tym  odpady
opakowaniowe  z  metali,  odpady  tworzyw  sztucznych,  w  tym  odpady  opakowaniowe  tworzyw
sztucznych,  oraz  odpady  opakowaniowe  wielomateriałowe,  zbiera  się  w  pojemnikach/workach
koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
-  Odpady  ulegające  biodegradacji  ze  szczególnym  uwzględnieniem  bioodpadów zbiera  się
w pojemnikach/workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

W przypadku  gdy  pojemniki,  o  których  mowa  powyżej  obniżą  walory  estetyczne  przestrzeni
publicznej,  w której  się  znajduję,  w szczególności  w miejscach  o  znaczeniu  historycznym lub
przyrodniczym, dopuszcza się, aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem, o którym mowa
powyżej  tylko  w  części,  jednak  nie  mniej  niż  30%  zewnętrznej,  całkowitej  powierzchni
pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników. 

Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy na wdrożenie wspólnych zasad tj:
-oznakowanie napisami dotychczas obowiązujących pojemników w terminie  nie dłuższym niż 6
miesięcy od 1  lipca 2017 r.,
- na wymianę pojemników we właściwych kolorach w terminie 5 lat, czyli maksymalnie  do 30
czerwca 2022 r.

W  związku  z  powyższym  „właściciele  nieruchomości”  posiadający  pojemniki  do  segregacji
odpadów  komunalnych  zobowiązani  są  do  oznakowania  napisami  dotychczas  obowiązujących
pojemników  zgodnie  z  powyżej  opisanymi  wytycznymi  do  końca  2017  roku, natomiast
w  przypadku  posiadanie  innych  kolorów  pojemników  do  segregacji  należy  wymienić  je  na
właściwe kolory do 30 czerwca 2022 roku. 
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