Uwaga

Do pojemnika/worka koloru niebieskiego
oznaczonego
napisem
„papier”
należy
wrzucać:
 czysty papier i tekturę,
 gazety, czasopisma, książki,
 opakowania papierowe, kartonowe,
 zeszyty, rolki papierowe, tekturowe
wytłaczanki od jajek itp.

SZKŁO

Szanowny Mieszkańcu,
Od dnia 1 lipca 2017 roku na terenie
Gminy Barcin będzie obowiązywała tzw.
kolorowa reforma. Oznacza to, że każdy z nas
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
w sprawie szczegółowego sposobu segregacji
wybranych frakcji odpadów komunalnych
zobowiązany będzie do gromadzenia odpadów
w workach/pojemnikach o odpowiedniej
kolorystyce oraz opisie.
W związku z koniecznością realizacji
wymagań określonych w Rozporządzeniu,
Gmina
Barcin
zobowiązana
jest
do
dostosowania systemu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych do obowiązujących
przepisów prawa w tym zakresie.
W celu przybliżenia Państwu nowych
zasad selektywnej zbiórki odpadów Gmina
Barcin przygotowała ulotkę, w której umieściła
informacje niezbędne do realizacji założeń tzw.
kolorowej reformy.

NOWE ZASADY SEGREGACJI
ODPADÓW KOMUNALNYCH

SZKŁO
worku

– gromadzimy w pojemniku lub

w kolorze
napisem "SZKŁO"

ZIELONYM

oznaczonym

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Do pojemnika/worka koloru zielonego
oznaczonego napisem „szkło” należy wrzucać:
 słoiki bez nakrętek i gumowych
uszczelek,
 butelki szklane różnego koloru itp.

PAPIER
worku

w

-

frakcje
metalu,
tworzywa
sztucznego
i
opakowań wielomateriałowych gromadzimy w
pojemniku lub worku w kolorze ŻÓŁTYM
oznaczonym napisem "METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE",

– gromadzimy w pojemniku lub

kolorze
napisem „PAPIER”

NIEBIESKIM

PAPIER

oznaczonym

METALE I
TWORZYWA
SZTUCZNE

Do pojemnika/worka koloru żółtego
oznaczonego napisem „metale i tworzywa
sztuczne” należy wrzucać:
 ZGNIECIONE butelki po napojach,
szamponach, płynach do płukania,
puszki, kartony po mleku, napojach,
śmietanie
(tzw.
opakowania
wielomateriałowe),





nakrętki plastikowe, torby foliowe,
reklamówki, opakowania po chipsach,
opakowania po jogurtach, śmietanie –
wstępnie oczyszczone,
opakowania plastikowe, nakrętki od
słoików, kapsle, zabawki plastikowe w
całości,
rury
małych
rozmiarów,
plastikowe doniczki itd.

BIOODPADY–

gromadzimy

w

pojemniku lub worku w kolorze BRĄZOWYM
oznaczonym napisem "BIO",

BIO

Do pojemnika/worka koloru brązowego
oznaczonego napisem „bio” należy wrzucać:
 obierki po warzywach i owocach,
 kwiaty, ziemia od kwiatów,
 skorupki od jajek,
 trawa, liście, drobne gałęzie,
 trociny,
 fusy, torebki po herbacie itd.

W pozostałych przypadkach tj. odpady
zmieszane, odpady remontowe i budowlane
oraz odzież i tekstylia należy gromadzić w
pojemnikach/workach
z
zastosowaniem
oznaczeń w postaci opisu frakcji, która się w nim
znajduje (Gmina nie wprowadza kolorystyki dla
tych frakcji, jednak kolory worków/pojemników
muszą być inne niż dla frakcji odpadów
zbieranych selektywnie).
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest
do wyposażenia swojej nieruchomości w
kolorowe worki/pojemniki w następujących
terminach:
 system
workowy
–
odpowiednia
kolorystyka worków oraz sposób ich
oznaczenia
(opis
frakcji
odpadu)
obowiązuje już od dnia 1 lipca 2017 roku,
 system pojemnikowy – na dostosowanie
odpowiedniej kolorystyki pojemników
właściciel nieruchomości ma czas
najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 roku
(5 lat od wejścia w życie rozporządzenia),
natomiast
w
zakresie
oznaczeń
6 miesięcy od dnia wejścia w życie
rozporządzenia czyli do końca 2017 roku.
Wszystkim mieszkańcom gminy Barcin
przypominamy również, że pracownicy firmy
odbierającej
odpady
komunalne
oraz
pracownicy urzędu przeprowadzają kontrole w
zakresie segregacji odpadów oraz sposobu
przygotowania odpadów do ich odbioru.
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