ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BARCIN
WRZUCAMY:
POJEMNIK/WOREK KOLORU ŻÓŁTEGO

„METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”

METALE I
TWORZYWA
SZTUCZNE

ZGNIECIONE
butelki
po
napojach,
szamponach, płynach do płukania, puszki,
kartony po mleku, napojach, śmietanie tzw.
opakowania
wielomateriałowe,
nakrętki
plastikowe, plastikowe buteleczki po lekach,
pojemniki plastikowe po masłach, jogurtach,
śmietanach
(pozbawione
aluminiowych
wieczek), opakowania po środkach czystości
(mleczka, płyny do podłóg itp.), plastikowe
torby, reklamówki, puszki po konserwach,
zakrętki od słoików.

NIE WRZUCAMY:
- butelek i pojemników z zawartością, styropianu
i opakowań styropianowych, opakowań po
areozolach,
opakowań
po
olejach
samochodowych, folii i wieczek aluminiowych,
naczyń jednorazowych, puszek po farbach i
lakierach, opakowań po cukierkach, opakowań
medycznych tzw. listków po tabletkach, igieł,
strzykawek, patyczków do ucha, folii z wędlin i
parówek itp.

POJEMNIK/WOREK KOLORU NIEBIESKIEGO

WRZUCAMY:

„PAPIER”

- ZGNIECIONE i niezabrudzone oraz pozbawione
taśmy klejącej i folii - kartony, opakowania po
artykułach sypkich np. po cukrze, gazety,
zeszyty, książki, katalogi, ulotki, zadrukowane
kartki, torby i worki papierowe.

NIE WRZUCAMY:
PAPIER

- ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych, zabrudzonego i mokrego papieru
lub tektury, kartonów po mleku i napojach,
pieluch, jednorazowych naczyń z papieru,
tapet, worków po cemencie lub nawozach,
paragonów itp.

POJEMNIK/WOREK KOLORU ZIELONEGO

„SZKŁO”

WRZUCAMY:
- butelki i słoiki szklane bez kapsli i nakrętek oraz
bez zawartości.

SZKŁO

NIE WRZUCAMY:
żarówek,
ceramiki,
doniczek,
szkła
okularowego, fajansu, kryształów,
szkła żaroodpornego, reflektorów, luster, szyb
okiennych, termometrów, monitorów itp.

POJEMNIK/WOREK KOLORU BRĄZOWEGO

WRZUCAMY:

„BIO”

- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki
itp.), drobne gałęzie drzew i krzewów, skoszoną
trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew,
niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia
pochodzenia roślinnego, fusy, torebki po
herbacie, skorupki od jajek.

BIO

* w przypadku korzystania ze zwolnienia z tytułu
kompostowania
bioodpadów
odpady
biodegradowalne
należy
gromadzić
w
kompostowniku
(nie
oddajemy
firmie
odbierającej odpady).

POJEMNIK/WOREK Z OPISEM „ODPADY
ZMIESZANE”

ODPADY

NIE WRZUCAMY:
- resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego oraz
kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów
zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, drewna
impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych
MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów
komunalnych (w tym niebezpiecznych) itp.

NIE NALEŻY WRZUCAĆ ODPADÓW
BIODEGRADOWALNYCH WRAZ Z REKLAMÓWKAMI
FOLIOWYMI.

WRZUCAMY:
- wszystkie odpady, których nie można odzyskać
w procesie recyklingu między innymi: tacki
styropianowe, popiół z kotłowni przydomowych,
butelki po aerozolach, naczynia jednorazowe,
odpady higieniczne (patyczki do uszu, waciki,
pampersy itp.), zmiotki, worki z odkurzacza wraz z
zawartością, folie aluminiowe, brudny papier i
folię, papier po maśle lub margarynie,
porcelana, szyby okienne, paragony.

ZMIESZANE
NIE WRZUCAMY:
- odpadów niebezpiecznych , remontowych,
wielkogabarytowych,
zużytego
sprzętu
RTV/AGD, żarówek , baterii, pojemników po tuszu
do drukarek itp.

Pojemnik/worek na odpady zmieszane nie
posiada przypisanego koloru – jedynym
obowiązkiem jest stosowanie opisu nazwy frakcji.

POZOSTAŁE ODPADY takie jak: tekstylia i odzież, odpady remontowe i budowlane, zużyty sprzęt elektroniczny i
elektryczny oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawiać w dniu ich wywozu lub dostarczyć do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się na terenie byłego składowiska odpadów.
Baterie, przeterminowane leki oraz drobne elektroodpady należy wrzucać do pojemników ustawionych na
terenie Gminy Barcin.
Drogi Mieszkańcu! Jeżeli masz jakiekolwiek problemy lub wątpliwości w związku z gospodarką odpadami
komunalnymi, zadzwoń: Urząd Miejski w Barcinie, pokój nr 17, tel. 52 383 41 65
PPU „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie, tel. 52 383 26 06 lub 52 383 64 44
Więcej informacji można uzyskać również na stronie internetowej: www.barcin.pl lub www.wodbar.com.pl

