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NOWY SYSTEM 
GOSPODARKI ODPADAMI

KOMUNALNYMI
Już od 1 lipca 2013 roku Gmina Barlinek zajmie się odbio-
rem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych po-
wstających na nieruchomościach zamieszkałych.

W nowym systemie segregacja zaczyna się u  źródła – po-
przez oddzielanie w gospodarstwach domowych surowców 
wtórnych do poszczególnych worków lub pojemników oraz 
umieszczanie pozostałych odpadów w ogólnym pojemniku. 
Za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów obowiązuje 
oczywiście niższa stawka.

Warto wiedzieć, jak odpowiednio segregować odpady na 
frakcje (oznaczone kolorami: niebieskim, zielonym, żółtym 
i brązowym), celem ich ponownego wykorzystania oraz krze-
wienia ekologicznych postaw…

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmiesza-
nych oraz zbieranych selektywnie będzie dostępny na stro-
nie www.barlinek.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”, 
gdzie znajdą Państwo również aktualne informacje na temat 
systemu gospodarki odpadami.

Wykonawcą usług odbioru i  zagospodarowania odpadów 
w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. będzie:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek

( (95) 7462 311

Proszę pamiętać, że to właściciel nieruchomości wyposa-
ża nieruchomość w pojemniki do zbierania odpadów. 
Wykonawca umożliwi jednak właścicielom wynajem, dzier-
żawę lub inną formę dysponowania pojemnikami do zbiera-
nia odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie. 

Wykonawca będzie natomiast przekazywał właścicielom 
worki do selektywnego gromadzenia odpadów, w  ramach 
opłaty wykazanej w deklaracji.

W przypadku zapytań do Państwa dyspozycji są pracownicy 
Urzędu zajmujący się gospodarką odpadami komunalnymi:

Urząd Miejski w Barlinku
ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

Pokój nr 1

( (95) 7465 556 / (95) 7465 569

@ odpady@barlinek.pl

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Ważny element nowego systemu stanowi Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany przy ul. Szpital-
nej 4 w Barlinku. Można do niego dostarczać na bieżąco, w ramach 
opłaty wskazanej w  deklaracji, odpady czterech podstawowych 
frakcji zbieranych selektywnie oraz tzw. „problemowe”, np.

 � Meble i inne odpady wielkogabarytowe 
(np. kanapy, dywany, wózki dziecięce, materace, 
pierzyny, rowery)

 � Przeterminowane leki i opakowania po nich
 � Chemikalia i opakowania po nich (resztki farb, 

lakierów, olejów, rozpuszczalników, aerozole, 
środki ochrony roślin)

 � Zużyte baterie i akumulatory
 � Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD, 

RTV, komputery, telefony komórkowe)
 � Lampy żarowe, halogenowe, świetlówki
 � Zużyte opony
 � Odpady rozbiórkowe i remontowo  -budowlane, 

inne niż niebezpieczne (drobny gruz, umywalki, 
muszle klozetowe) – do 150 kg na rok w prze-
liczeniu na 1 mieszkańca w gospodarstwie 
domowym

 � Opakowania (worki z folią) po klejach, cemencie 
i innych materiałach wykończeniowych
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WOREK LUB POJEMNIK ŻÓŁTY

plastik  
i metal

 � Opakowania wielomateriałowe typu  
tetra pak (np. po mleku, napojach)

 � Butelki typu PET
 � Plastikowe opakowania i worki po  

żywności, kosmetykach, środkach czystości
 � Naczynia jednorazowe, folie, reklamówki
 � Pokrywki ze słoików, kapsle, zakrętki
 � Puszki po napojach i konserwach
 � Drobny złom żelazny i metali kolorowych
 � Czyste kanistry plastikowe

PRZED WRZUCENIEM NALEŻY:
–– puszki i zakręcone butelki PET – zgnieść,
–– plastikowe opakowania – dobrze opróżnić.

WOREK LUB POJEMNIK BRĄZOWY

bio
 � Odpady kuchenne i organiczne
 � Resztki żywności, zgniłe owoce
 � Ogryzki, obierki i skórki po  

owocach i warzywach,  
resztki cytrusów

 � Skorupki od jajek, z orzechów
 � Stare pieczywo
 � Ręczniki papierowe, chusteczki
 � Fusy po herbacie i kawie, herbata ekspresowa
 � Odpady zielone (skoszona trawa, ścięte krzewy, liście, chwasty, 

zwiędłe kwiaty, drobne gałęzie)
 � Ziemia po kwiatach

POJEMNIK

odpady  
zmieszane
Tutaj trafiają pozostałości po segregacji oraz po wydzieleniu 
z masy śmieci odpadów „problemowych” (które można dostarczyć 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), np.:

 � Brudny, tłusty papier  
(np. po maśle, twarogu)

 � Tapety
 � Artykuły higieniczne  

(pampersy, podpaski, waciki,  
zużyta wata, lignina)

 � Ceramika, fajans, porcelana,  
kryształy, naczynia żaroodporne

 � Szkło gospodarcze (miski,  
talerze, figurki)

 � Lustra, rozbite szyby
 � Odzież, tekstylia, szmaty, obuwie
 � Worki z odkurzacza, gąbki do mycia i myjki do naczyń
 � Zimny popiół
 � Zmiotki, niedopałki papierosów
 � Kości
 � Styropian, tworzywa piankowe
 � Butelki po oleju spożywczym
 � Płyty CD
 � Rękawiczki ochronne lateksowe
 � Odchody zwierząt domowych zapakowane w szczelne 

opakowania

Uprasza się o  niewrzucanie do odpadów zmieszanych gorącego 
popiołu, gruzu budowlanego, substancji toksycznych, odpadów 
ogrodowych i poprodukcyjnych z działalności gospodarczej.

WOREK LUB POJEMNIK NIEBIESKI 

papier
 � Papier szkolny, biurowy,  

ksero, pakowy
 � Tektura i kartony
 � Czasopisma, gazety, kolorowe  

magazyny
 � Torby i worki papierowe
 � Książki, zeszyty
 � Katalogi, ulotki reklamowe
 � Ścinki drukarskie
 � Wytłoczki od jaj

PRZED WRZUCENIEM
–– kartony i tekturowe opakowania należy zgnieść, usunąć 

plastikowe bądź metalowe części,
–– zbindowane kartki – rozerwać.

WOREK LUB POJEMNIK ZIELONY

szkło
 � Szklane butelki oraz słoiki  

po napojach i żywności
 � Butelki po alkoholu
 � Opakowania szklane po  

pokarmach dla dzieci i kosmetykach
 � Stłuczka szklana wolna  

od zanieczyszczeń 

PRZED WRZUCENIEM
–– powinno się zdjąć zakrętki lub wieczka ze szklanych bute-

lek i słoików, porządnie je opróżnić, nie tłuc

PAPIER PLASTIK  
I METAL

ODPADY  
ZMIESZANE

SZKŁO BIO


