
INFORMACJA 

 

W związku z prowadzonymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

kontrolami Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zaleceniami 

pokontrolnymi jakie otrzymała firma Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach 

prowadząca instalację do przetwarzania odpadów zmianie ulega sposób segregacji odpadów 

budowlanych i poremontowych.  

Dodatkowo podjęto także kroki mające na celu „nadanie drugiego życia” istniejących 

już odpadów i wykorzystanie ich jako surowców np. typowy gruz służy jako materiał do 

utwardzania dróg; drewno jako surowiec do wytwarzania płyt mdf; tworzywa sztuczne jako 

surowiec do wytwarzania granulatu z którego powstają wkłady do zniczy lub worki na odpady, 

materiał izolacyjny stanowi surowiec do paliwa alternatywnego wykorzystywanego przez 

cementownie. Jest to działanie ukierunkowane na osiągnięcie właściwych efektów 

ekologicznych – zmniejszenie ilości odpadów, których nie można już wykorzystać. 

Takie postępowanie w dłuższej perspektywie będzie miało przełożenie na koszty jakie 

firma ponosić będzie za utylizację odpadów, a ostatecznie każdy mieszkaniec naszego miasta. 

Zmiana obowiązuje od 1.03.2022 

 

Jak prawidłowo segregować odpady budowlane i poremontowe 

gruz 

gruz, cegły, pustaki, tynki, gipsy, cement, ceramika (umywalki, wanny 
akrylowe, muszle toaletowe, płytki, kafelki, dachówki), puzzle, kostki 
betonowe, zaprawy tynkowe i murarskie, kleje do płytek, płyty kartonowe 
– gipsowe 

tworzywa 
rynny plastikowe, płyty PCV, parapety PCV, panele ścienne, czyste 
opakowania z farb i klejów, folie i worki po styropianie i materiałach 
poremontowych 

drewno 
boazerie, panele podłogowe, futryny drzwiowe, ościeżnice drewniane, 
drzwi, płyty wiórowe, paździerzowe i OSB, palety, karnisze drewniane 

metale 
rynny metalowe, profile metalowe, prowadnice metalowe, grzejniki, 
karnisze metalowe, armatura, wanny metalowe, kable, ekrany 
zagrzejnikowe z folii aluminiowej 

izolacja styropian, kasetony, pianki poliuretanowe, wełna mineralna 

odpady 
niebezpieczne 

zabrudzone pojemniki, wiaderka po farbach i klejach, resztki farb, klejów 

wielkie 
gabaryty 

brodziki, kabiny prysznicowe, wykładziny PCV gumolity, okna plastikowe, 
okna drewniane, dywany, szkło okienne, lustra, tapety, worki po 
cemencie i wapnie, luksfery, zużyte pędzle, wałki, płyty MDF 

 

Pamiętaj, że PSZOK to punkt selektywnego zbierania a nie składowisko odpadów. 

 


