Tychy, 23 października 2017 r.

INFORMACJA
w sprawie segregacji i wywozu odpadów
I. Tyskie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach informuje, że zgodnie z przyjętym
w Tychach systemem segregacji selektywnie zbierane są następujące frakcje:
PAPIER I TEKTURA – gromadzone w NIEBIESKIM pojemniku lub worku.
Wrzucamy: gazety, książki, zeszyty, prospekty, ulotki, torby papierowe, kartonowe
pudełka, itp.
Nie wrzucamy: zabrudzonego lub tłustego papieru, kalki, folii, torebek plastikowych,
opakowań po napojach bądź mleku.
TWORZYWA SZTUCZNE – gromadzone w ŻÓŁTYM pojemniku lub worku.
Wrzucamy: plastikowe butelki, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po
mleku i sokach, po produktach spożywczych i kosmetykach, folie, puszki po napojach
i artykułach spożywczych, metal, złom i inne o takich samych właściwościach.
Nie wrzucamy: PVC, opakowań zawierających resztki produktów spożywczych.
SZKŁO – gromadzone w ZIELONYM pojemniku lub worku.
Wrzucamy: szklane butelki (białe i kolorowe), słoiki i inne opakowania szklane.
Nie wrzucamy: opakowań po lekach, termometrów, strzykawek, szkła okiennego,
ceramiki, porcelany, żarówek, luster, kryształów, itp.
POPIÓŁ Z PALENISK DOMOWYCH – gromadzony w CZARNYM pojemniku
(dotyczy tylko budynku przy Placu Zbawiciela 2).
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II. Istnieje bezwzględny zakaz wyrzucania odpadów remontowo-budowlanych do
pojemników na śmieci bytowe.
Odbiór gruzu reguluje uchwała Rady Miasta Tychy nr XV/247/15 z dnia
29 października 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 3 ust. 4):
„Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące
z samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych,
tzn. niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2017.1332.), będą przyjmowane w PSZOK nieodpłatnie w ilości do 1,5 Mg
rocznie z nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej lub lokalu
mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej.”
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
1) PSZOK – ul. Serdeczna.
2) PSZOK – ul. Mikołowska.
3) PSZOK – ul. Katowicka.

III. Gabaryty (tj. meble, dywany) oraz sprzęt elektroniczny są odbierane bezpłatnie raz
w tygodniu (w czwartki).
IV. Zgodnie z paragrafem 12 ust. 8 Regulaminu porządku domowego zabrania się ze
względów bezpieczeństwa p.poż. i bhp pozostawiania jakichkolwiek rzeczy na
klatkach schodowych (w tym worków z odpadami).
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