GMINA BARCIN

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wygrało
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie,
ul. Dworcowa 12, 88 -190 Barcin, tel: 52 383 26 06 lub 52 383 64 44, które w okresie od
01.01.2019r. do 31.12.2019r. świadczyć będzie usługi w zakresie odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Barcin.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych przygotowywane są dwa
razy do roku za okres od stycznia do czerwca oraz od lipca go grudnia danego roku
kalendarzowego.
Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu dostarczy każdemu właścicielowi
nieruchomości zamieszkałej przygotowany przez przedsiębiorstwo harmonogram
odbioru odpadów komunalnych.
Harmonogramy wywozu odpadów zostały również umieszczone na niniejszej
stronie internetowej - w załączniku harmonogramy.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęte uchwałą
Rady Miejskiej w Barcinie wynoszą:
- 10,00 zł od osoby/miesięcznie za odpady gromadzone w sposób selektywny,
- 20,00 zł od osoby/miesięcznie za odpady gromadzone w sposób nieselektywny.

Gmina
Barcin
przypomina
właścicielom/zarządcom
nieruchomości
zamieszkałych, że za wyposażenie nieruchomości w pojemniki/worki do
gromadzenia odpadów komunalnych odpowiedzialny jest właściciel/zarządca
nieruchomości zamieszkałej.
W przypadku prowadzenia na nieruchomości zamieszkałej (zabudowa
jednorodzinna) segregacji odpadów komunalnych dopuszcza się gromadzenie
odpadów w workach/pojemnikach do tego celu przeznaczonych. Zabrania się
gromadzenia odpadów komunalnych w workach po nawozach, ziemi itp. W
przypadku braku segregacji należy odpady gromadzić tylko i wyłącznie w
pojemniku.
W zabudowie wielolokalowej (powyżej dwóch lokali włącznie) zarówno
odpady segregowane jak i zmieszane winny być gromadzone w pojemnikach.
W przypadku wyrażenia chęci wydzierżawieniem pojemników lub kupnem
worków do gromadzenia odpadów należy kontaktować się bezpośrednio z
PPU „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcin - telefon 52 383 26 06.

Właściciel nieruchomości, który gromadzi odpady komunalne w sposób
selektywny zobowiązany jest od 1 lipca 2017 roku do:
- stosowania odpowiedniej kolorystyki worków/pojemników zgodnie z zapisami
regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Barcin,
- stosowania oznaczeń worków/pojemników poprzez umieszczenie w
widocznym miejscu nazwy frakcji odpadów, która się w nim znajduje.

Właściciele/zarządcy
nieruchomości
niezamieszkałych
(szkoły,
firmy,
przedszkola, skelpy, zakłady pracy itp.) pozostają na dotychczasowych zasadach –
umowa na odbiór odpadów komunalnych podpisana z dowolnym przedsiębiorcą
posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez
Burmistrza Barcina.

Mieszkańcy Gminy Barcin, którzy gromadzą odpady w sposób selektywny
zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

POJEMNIK/WOREK NA

ODPADY ZMIESZANE

- popiół,
- odpady higieniczne (np. patyczki do uszu, waciki),
pampersy,
- opakowania ze styropianu (np. tacki do
mięsa, warzyw, styropianowe wytłaczanki do jajek itp.)
- styropian małe elementy,
- porcelana, ceramika, talerze, kubki, szkło żaroodporne,
lustra, szklanki, szkło okienne,
- opakowania po areozolach np. dezodorantach,
lakierach do włosów, odświeżaczach),
- zabrudzone opakowania, których nie da się wstępnie
oczyścić np. po paście do zębów,
- gumowe rzeczy (np. uszczelki),
- obuwie, parasolki, worki z odkurzacza, zmiotki,
- folia aluminiowa, wieczka aluminiowe np. od jogurtów

OZNACZENIE WORKA/POJEMNIKA KOLORU np. CZARNEGO NAPISEM

ODPADY ZMIESZANE

POJEMNIK/WOREK NA

ODPADY BIODEGRADOWALNE*

- obierki po warzywach i owocach,
- kwiaty, ziemia od kwiatów,
- skorupki od jajek,
- trawa, liście, drobne gałęzie,
- trociny,
- fusy, torebki po herbacie,

* w przypadku posiadania kompostownika nie trzeba gromadzić odpadów w
pojemniku/worku

NIE

NALEŻY

WRZUCAĆ

ODPADÓW

BIODEGRADOWALNYCH

WRAZ

REKLAMÓWKAMI FOLIOWYMI!

OZNACZENIE WORKA/POJEMNIKA KOLORU BRĄZOWEGO NAPISEM

BIO

Z

POJEMNIK/WOREK NA

SZKŁO

- słoiki bez nakrętek i gumowych
uszczelek,
- butelki różnego koloru,

BUTELKI I SŁOIKI MUSZĄ BYĆ POZBAWIONE
ZDEJMOWAĆ ETYKIET.

ZAWARTOŚCI, NIE TRZEBA

OZNACZENIE WORKA/POJEMNIKA KOLORU ZIELONEGO NAPISEM

SZKŁO

PLASTIK, METAL, OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE

POJEMNIK/WOREK NA

- 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,

OZNACZENIE WORKA/POJEMNIKA KOLORU ŻÓŁTEGO NAPISEM

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

POJEMNIK/WOREK NA

MAKULATURĘ

- czysty papier i tektura,
- gazety, czasopisma, książki, gazetki reklamowe,
- opakowania papierowe, kartonowe,
- zeszyty,
- rolki papierowe, tekturowe wytłaczanki od jajek,

OZNACZENIE WORKA/POJEMNIKA KOLORU NIEBIESKIEGO NAPISEM

PAPIER

POJEMNIK/WOREK NA

TEKSTYLIA I ODZIEŻ

- wszelkiego rodzaju odzież,
- poduszki ozdobne,
- zasłony,
- bieżniki i obrusy,
- pościel, prześcieradła,
- ręczniki,

OZNACZENIE WORKA/POJEMNIKA KOLORU np. CZARNEGO NAPISEM

ODZIEŻ I TEKSTYLIA

PRZETERMINOWANE LEKI

- leki w postaci tabletek, drażetek,
ampułek w opakowaniach lub luzem,
- syropy, krople,
- roztwory w zamkniętych opakowaniach,
- maści,

WSZYSTKIE PRZETERMINOWANE LEKI NALEŻY WRZUCAĆ DO POJEMNIKÓW UMIESZCZONYCH W
NASTĘPUJĄCYCH MIEJSCACH:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apteka – ul. Plac 1 Maja 13 w Barcinie,
Apteka „Na Górce” – ul. Artylerzystów 1 G w Barcinie,
Przychodnia – ul. 11 Listopada 3 w Piechcinie,
Apteka – ul. 11 Listopada 2 D w Piechcinie,
Budynek SPZOZ w Barcinie - ul. Mogileńska,
Apteka – ul. 4 Stycznia 43B

ZUŻYTE BATERIE

- baterie cynkowo – węglowe (AA),
- baterie alkaliczne,
- baterie typu oxyride,
- baterie litowe,

WSZYSTKIE ZUŻYTE BATERIE NALEŻY WRZUCAĆ DO POJEMNIKÓW UMIESZCZONYCH W
NASTĘPUJĄCYCH MIEJSCACH:

1.
2.
3.
4.

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Plac 1 Maja 8, Barcin,
SPZOZ w Barcinie, ul. Mogileńska, Barcin,
Ośrodek Zdrowia, ul. 11 Listopada 3, Piechcin,
PPU „Wodbar” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin.

Pojemniki na zużyte baterie dostępne są dla mieszkańców miasta i gminy Barcin w
godzinach otwarcia w/w instytucji. W przypadku Szkoły Podstawowej należy zużyte baterie
przekazać dzieciom tylko i wyłącznie uczęszczającym do niniejszej szkoły ze względu na
ograniczony wstęp osób postronnych.

ODPADY REMONTOWE
- tapety, pianki montażowe, pozostałości gipsów, kleje wraz z opakowaniami,
- folie malarskie, taśmy, styropian budowlany,
- płytki, tynki, drobny gruz
Odpady rozbiórkowe i budowlane w ilości powstałej w wyniku prowadzenia
drobnych robót remontowych, nie wymagających pozwolenia na budowę lub
rozbiórkę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót, należy zgromadzić w odrębnym
pojemniku/worku o strukturze materiału nie ulegającemu rozdarciu, W pozostałych
przypadkach należy dokonać zamówienia większego pojemnika u przedsiębiorcy,
który dokona odbioru odpadów w terminie uzgodnionym indywidualnie.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW REMONTOWYCH

Rok 2019
Odpady
remontowe

STYCZEŃ

LUTY
18

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

20

Wywóz odpadów remontowych z uwagi na dostosowanie środka transportu
należy zgłaszać do wykonawcy PPU WODBAR przynajmniej jeden dzień roboczy
wcześniej pod nr tel. 52 383 26 06 lub 52 383 64 44.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE ORAZ ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
- wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (pralki, lodówki,
zmywarki)
- małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (suszarki do włosów,
kuchenki mikrofalowe, sokowirówki)
- sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (aparaty telefoniczne, faksy)
- sprzęt audiowizualny,
- sprzęt oświetleniowy (lampy jarzeniowe, zużyte żarówki, reflektory)
- narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych,
stacjonarnych narzędzi przemysłowych,
- zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (jeśli ich działanie jest uzależnione od
dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych),
- ekrany i lampy telewizyjne, telewizory
- pozostały sprzęt AGD i RTV
- kanapy, sofy, meble
- stoły, szafy, krzesła
- rowery,
- zabawki dziecięce dużych rozmiarów,
- pierzyny,
- materace,
- dywany, wykładziny
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

WIELKOGABARYTOWYCH

I

Rok 2019

STYCZEŃ

MARZEC

MAJ

RTV/AGD

21

16

Odpady
21
wielkogabarytowe

16

LUTY

KWIECIEŃ

ZUŻYTEGO

SPRZĘTU

CZERWIEC

Wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz RTV i AGD z uwagi na
dostosowanie środka transportu należy zgłaszać do wykonawcy PPU WODBAR
przynajmniej jeden dzień roboczy wcześniej pod nr tel. 52 383 26 06 lub 52 383 64 44.
Za odbiór odpadów komunalnych - zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego z gospodarstw domowych odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo
PPU „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin, tel. 52 383 26 06
lub 52 383 64 44.

AKUMULATORY
- akumulatory niklowo-kadmowe,
- akumulatory ołowiowe,
- inne akumulatory,

Zużyte akumulatory oddajemy do punktów skupu I sprzedaży lub dostarczamy do
wyznaczonego w harmonogramie stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
(PSZOK)
Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK od
dnia 1 lipca 2014 roku znajduje się na terenie rekultywowanego składowiska
odpadów, położonego w miejscowości Barcin Wieś.
Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych jest PPU „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie, ul. Dworcowa 12
tel. 52 383 26 06 lub 52 383 64 44.
Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest w
godzinach od 12 do 18 w następujące dni:
PSZOK

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

Barcin Wieś

8,17,28

7,18,28

7,18,28

8,18,30

8,16,28

6,17,27

Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w dniach i godzinach
wskazanych powyżej można dostarczać odpady:
- przeterminowane leki,
- zużyte baterie,
- tekstylia i odzież,
- odpady wielkogabarytowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone,
- zużyte akumulatory (w pierwszej kolejności należy oddawać do punktów ich
sprzedaży jeżeli istnieje taka możliwość)
- przeterminowane chemikalia (w pierwszej kolejności należy oddawać do punktów
ich sprzedaży jeżeli istnieje taka możliwość)
- zużyte opony z bieżącej wymiany (w pierwszej kolejności należy oddawać do
punktów ich sprzedaży jeżeli istnieje taka możliwość,
- odpady remontowe i budowlane.

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
POCHODZĄCYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BARCIN
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Barcin zobowiązana jest do
udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy informacji w zakresie miejsc
zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Barcin.
1. Odpady odbierane w sposób selektywny przekazywane są do:
- Przerób Surowców Wtórnych "GIBBO" Szymon Kłoczko, Giebnia 16.
- Centrum Onkologii, Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych ul. I. Romanowskiej 2,
Bydgoszcz.
- Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego P.W. ROBAC
Krzysztof Boniecki, ul. Błękitna 6, Bydgoszcz.
- Przedsiębiorstwo Usług Gminnych, Pakość, ul. Inowrocławska.
2. Odpady odbierane w sposób zmieszany przekazywane są do:
- NOVAGO ŻNIN, Wawrzynki 35, 88-400 Żnin
3. Odpady z grupy komunalnych inne niż zmieszane odpady komunalne
przekazywane są na:
- Składowisko odpadów stałych w Giebni

