
SEGREGACJA ODPADÓW
Szanowni mieszkańcy gminy Barciany,
na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (
wchodzi w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju

Od tej pory odpady będą dzielone na frakcje w podziale na kolory: 

 niebieski - papier  

 zielony - szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne 
zielony)  

 żółty – metale i tworzywa sztuczne 

 brązowy – odpady ulegające biodegradacji 
 

                                          
     

SEGREGACJA ODPADÓW 
 

, Zakład Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o. informuje
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz.
y System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju

Od tej pory odpady będą dzielone na frakcje w podziale na kolory:  

szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe 

metale i tworzywa sztuczne  

odpady ulegające biodegradacji  

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o. informuje, że 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 
. z 2017 r. poz. 19) od 1 lipca 2017 r. 

y System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju. 

biały i szkło kolorowe – 

 



 
 
 
Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy dla gmin na wdrożenie wspólnych zasad 
tj.:  

 na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat. Czyli gminy 
będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.  

 oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników w terminie nie dłuższym niż 6 
miesięcy od 1 lipca 2017 r.  

 w terminach uzależnionych od czasu zakończenia umowy z firmami odbierającymi odpady, 
lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.  

 

 
                                                                
Jak prawidłowo segregować odpady przedstawiamy w dalszej części ogłoszenia. Zachęcamy również do zapoznania się 
ze stroną internetową Ministerstwa Środowiska http://naszesmieci.mos.gov.pl. Strona ta poświęcona jest prawidłowej 
segregacji odpadów.  
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 lipca 2017 roku świadczy usługę na rzecz 
Gminy Barciany polegającą na obiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych na 
terenie gminy Barciany. 

 
Segregując odpady chronisz środowisko i płacisz mniej 

  
Zakład Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o. 

11-410 Barciany, ul. Wojska Polskiego 2,  tel./fax. (89) 753 11 24 
NIP: 7422253193, REGON: 364961335, KRS: 0000647199, K.Z. 7 258 000,00 

zgkimbarciany@wp.pl  www.zgk.barciany.pl 



 
PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW 

 
 

„ BIO” 
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI 

DO POJEMNIKA LUB WORKA BRĄZOWEGO 
 

 

           
 

Wrzucamy : 

 Odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki 

itp.) 

 Rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów 

 Skoszoną trawę, liście, kwiaty 

 Trociny i korę drzew 

  Resztki jedzenia 

Nie wrzucamy: 

 Odpadów z żywnością w opakowaniach 

 Kości zwierząt 

 Odchodów zwierząt 

 Popiołu z węgla kamiennego 

 Leków 

 Drewna impregnowanego 

 Płyt wiórowych i MDF 

 Ziemi i kamieni 

 Innych odpadów komunalnych (w tym 

niebezpiecznych) 

 

 
PAPIER 

DO POJEMNIKA LUB WORKA NIEBIESKIEGO 
 

           

    Wrzucamy:                                                                    

 Opakowania z papieru, karton, tekturę (także 

falistą)                

 Katalogi, ulotki, prospekty 

 Gazety i czasopisma 

 Papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki                                

 Zeszyty i książki 

 Papier pakowy 

 Torby i worki papierowe 

Nie wrzucamy: 

 Ręczników papierowych i zużytych 

chusteczek higienicznych 

 Papieru lakierowanego i powleczonego folią 

 Papieru zatłuszczonego lub mocno 

zabrudzonego 

 Kartonów po mleku i napojach 

 Papierowych worków po nawozach, 

cemencie i innych materiałach budowlanych 

 Tapet, Ubrań 

 Pieluch jednorazowych i podpasek 

 Zatłuszczonych jednorazowych opakowań z 

papieru i naczyń jednorazowych 

 



SZKŁO 

DO POJEMNIKA LUB WORKA ZIELONEGO 

            

              Wrzucamy:  

 Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym 

butelki po napojach alkoholowych i olejach 

roślinnych), 

 Szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie 

są wykonane z trwale połączonych kilku 

surowców). 

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z 

produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc 

szkła. 

                Nie wrzucamy: 

 Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, 

kryształów 

 Szkła okularowego 

 Szkła żaroodpornego 

 Zniczy z zawartością wosku 

 Żarówek i świetlówek 

 Reflektorów 

 Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, 

olejach silnikowych 

 Luster 

 Szyb okiennych i zbrojonych 

 Monitorów i lamp telewizyjnych 

 Termometrów i strzykawek 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 
DO POJEMNIKA LUB WORKA ŻÓŁTEGO 

 

               

                 Wrzucamy:  

 Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po 
napojach 

 Nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w 
ramach akcji dobroczynnych 

 Plastikowe opakowania po produktach 
spożywczych 

 Opakowania wielo materiałowe (np. kartony 
po mleku i sokach) 

 Opakowania po środkach czystości (np. 
proszkach do prania), kosmetykach (np. 
szamponach, paście do zębów) itp. 

 Plastikowe torby, worki, reklamówki, inne 
folie 

 Aluminiowe puszki po napojach i sokach 
 Puszki po konserwach 
 Folię aluminiową 
 Metale kolorowe 
 Kapsle, zakrętki od słoików 
 Zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o 

ile nie są wykonane z trwale połączonych 
kilku surowców) 

Nie wrzucamy: 

 Butelek i pojemników z zawartością 
 Opakowań po lekach i zużytych artykułów 

medycznych 
 Opakowań po olejach silnikowych 
 Części samochodowych 
 Zużytych baterii i akumulatorów 
 Puszek i pojemników po farbach i lakierach 
 Zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 

                        



 

POZOSTAŁE ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE 

DO POJEMNIKA LUB WORKA CZARNEGO 

         

                  Wrzucamy: 

 Zużyte środki higieny osobistej (jak wata, 

pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne) 

 Odchody zwierząt domowych 

 Zatłuszczone jednorazowe opakowania  z 

papieru i naczyń jednorazowych 

 Papier lakierowany i powlekany folią 

 Papier zatłuszczony lub mocno zabrudzony 

 Papierowe worki po cemencie lub innych 

materiałach budowlanych 

 Kości 

Nie wrzucamy:  

 odpadów budowlanych,  

 odzieży i tekstyliów,   

 zużytych opon 

 mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 

 zużytych baterii i akumulatorów  

 przeterminowanych lekarstw  

 zużytych  świetlówek 

 odpadów po żrących chemikaliach (np. środkach 

ochrony roślin)      

 zużytego sprzętu  RTV i AGD (tzw. elektroodpady)                 

 
 

POPIÓŁ 
DO POJEMNIKA METALOWEGO  

 
 

 
 
 
WRZUCAMY  
 

 

 Popiół ze spalenia węgla i drewna  

 

NIE WRZUCAMY  

 

 Popiołu ze spalenia innych materiałów 

niż węgiel i drewno  

 Innych odpadów komunalnych 

 

Ciekawostki  
 

 Każda szklana butelka ponownie wprowadzona 
do obiegu pozwała zaoszczędzić energię 
potrzebną do świecenia 100-Watowej żarówki 
przez 4 godziny 
 

 Produkty ze szkła w 100% nadają się do 
ponownego przerobu (recyklingu). Ponowny 
przerób stosu gazet o wysokości 125 cm pozwała 
na uratowanie sześciometrowej sosny 
 

 Wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 
17 drzew 
 

 Z 35 zużytych butelek PET można wyprodukować 
jedną bluzę z polaru, a z 450 plastikowych 
butelek po proszku do prania - trzyosobową 
parkową ławkę 

 

 Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w 
ziemi po 500 latach, guma do żucia 111 po 5 
latach, a niedopałki papierosów po 2 latach 

                         


