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Z dniem 1-go stycznia 2020 roku następuje rozszerzenie prowadzonej dotychczas 

segregacji odpadów komunalnych o kolejne ich frakcje, które wynikają z Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.  

      W oparciu o w/w rozporządzenie dostosowany został również Regulamin utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski oraz opracowana ulotka, 

opisująca jak należy segregować odpady.   

 

      Z prowadzonej obserwacji, dokonywanej podczas odbierania odpadów przez 

pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w 

Tomaszowie Lubelskim wynika, że w wielu przypadkach odpady w dalszym ciągu 

segregowane są niewłaściwie, np.: do odpadów zmieszanych oraz odpadów 

biodegradowalnych, które to Przedsiębiorstwo bezpośrednio przekazuje do dalszego 

zagospodarowania przez inne instalacje komunalne, wrzucane są: szkło, papier, worki  

foliowe i reklamówki,  plastikowe             i metalowe opakowania  po napojach oraz puszki po 

konserwach itp. 

      Zauważane jest także, że do poszczególnych innych frakcji wrzucane są odpady 

zmieszane, odpady biodegradowalne, gruz itp..  

  

      W związku z powyższym Urząd Miasta w Tomaszowie Lub. wspólnie z 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zwraca się do 

Państwa z gorącą  prośbą o  prawidłową segregację odpadów, ponieważ niewłaściwa 

segregacja odpadów ma zasadniczy wpływ na koszty ich zagospodarowania, a tym samym 

i koszty ponoszone przez Nas jako mieszkańców.  

 

      Nadmieniamy jednocześnie, że zgodnie z art. 6ka  ustawy ,,O utrzymaniu czystości                  

i porządku w gminach” w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości 

obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady 

komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. O tym fakcie  

zobowiązany jest powiadomić Urząd Miasta. Przekazana informacja stanowić będzie 

podstawę do naliczenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Wszelkich, dodatkowych informacji o zasadach segregacji odpadów uzyskacie  

Państwo w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lub. ul. Lwowska 57 w Wydziale Budżetu                     

i Finansów pod nr tel. 84 664 3740 w.56,  w Wydziale Gospodarki Komunalnej pod nr tel.          

84 6643993 w.28 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta www.tomaszow-lubelski.pl  oraz 

w siedzibie PGKiM Sp. z o.o. przy ulicy Lwowskiej 37 A, telefonicznie pod nr telefonu 

84 6645118, 609887200 (Baza Segregacji Odpadów Komunalnych ul. Petera 65) lub na 

stronie internetowej Spółki: www.pgkim-tomaszow.pl . 

 

 

Za dostosowanie się do w/w prośby z góry dziękujemy. 

http://www.tomaszow-lubelski.pl/
http://www.pgkim-tomaszow.pl/

