Zasady segregacji odpadów na terenie gminy Barczewo
Tworzywa sztuczne
(ŻÓŁTY)
Wrzucamy:
 czyste opakowania po napojach i płynach,
 opakowania typu PET,
 pojemniki po art. sypkich,
 plastikowe opakowania po żywności,
 reklamówki i woreczki foliowe,
 art. gosp. dom. z tworzyw sztucznych,
 opakowania po napojach typu Tetra Pak.
Zanim wrzucisz do worka:
 opróżnij opakowania z zawartości, odkręć i zgnieć butelki,
 usuń elementy które nie są z plastiku.
Nie wrzucamy:
 opakowań po olejach silnikowych, smarach, farbach, lakierach,
 opakowań po środkach chemicznych i nawozach,
 sprzętu AGD i RTV,
 tworzyw piankowych i styropianu,
 tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii.

Makulatura
(NIEBIESKI)
Wrzucamy:
 gazety,
 książki,
 zeszyty i katalogi,
 prospekty,
 foldery,
 torby i worki papierowe,
 opakowania z tektury i kartonu,
 papier szkolny i biurowy.
Zanim wrzucisz do worka:
 usuń resztki produktów z opakowań,
 torebki i opakowania kartonowe złóż na płasko,
 usuń elementy które nie są z papieru.
Nie wrzucamy:
 kalki technicznej,
 zabrudzonego i tłustego papieru,
 pieluch jednorazowych i artykułów higienicznych,
 worków po cemencie, wapnie.

Szkło
(ZIELONY)
Wrzucamy:
 butelki kolorowe i bezbarwne po napojach,
 słoiki,
 opakowania szklane po produktach spożywczych,
 szklane flakony,
 inne opakowania szklane.
Zanim wrzucisz do worka:
 opróżnij wrzucane opakowania z zawartości,
 nie tłucz szkła przed wrzuceniem
Nie wrzucamy:
 luster i szkła zbrojonego,
 fajansu i porcelany,
 świetlówek,
 lamp telewizorów,
 ceramiki,
 szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością,
 szyb samochodowych.

Odpady zielone ulegające biodegradacji
(BRĄZOWY)
Wrzucamy:
 gałęzie drzew i krzewów,
 liście,
 kwiaty i skoszona trawa,
 trociny,
 kora drzew.
Nie wrzucamy:
 kości i mięsa zwierząt,
 oleju jadalnego,
 odpadów kuchennych,
 warzyw i owoców,
 płyt wiórowych,
 drewna impregnowanego,
 leków,
 odchodów zwierząt,
 popiołu z węgla kamiennego,
 innych odpadów komunalnych w tym niebezpiecznych.

Do worków/pojemników nie wrzucamy odpadów komunalnych, budowlanych, resztek jedzenia, ubrań, butów i innych odpadów.
Nie należy mieszać trzech frakcji selektywnych!
Odpady zmieszane: do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów
niebezpiecznych.
Wrzucamy:
 odpady kuchenne,
 wykorzystane środki higieny osobistej,
 popiół,
 papier i folię zabrudzoną tłuszczem lub żywnością,
 potłuczoną porcelanę lub kryształy,
 zużyte obuwie oraz odzież.
Nie wrzucamy:
 odpadów budowlanych gruzu,
 odpadów niebezpiecznych,
 odpadów ulegających segregacji.

PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Barczewie
W Barczewie na ul. Wojska Polskiego 15 funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. do
którego BEZPŁATNIE od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 oraz w soboty w godzinach 8-14 możecie Państwo przekazywać niżej wymienione odpady:
- papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
- tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
- szkło, opakowania ze szkła,
- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz opakowaniowe ulegające biodegradacji,
- popioły i żużle,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- metale, opakowania z metali,
- opakowania wielomateriałowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 500 kg/rok na gospodarstwo- pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na
wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji,
- leki i chemikalia (np. rozpuszczalniki, oleje, tusze, farby, detergenty),
- baterie i akumulatory,
- opony,
- odzież i tekstylia.
Odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wykładziny) oraz zużyty sprzęt AGD i RTV odbierane będą od Państwa jedynie w dni wyznaczone w obowiązującym
harmonogramie odbioru odpadów po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na co najmniej 2 dni przed wyznaczonym terminem odbioru.
Zgłoszenia przyjmują: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.( 89 514 84 66), KOMA Sp. z o.o. S. k. (89 526 26 26) oraz Urząd Miejski w Barczewie (89 514 83 46 wew. 29).

