Podmiot odbierający odpady komunalne:
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O. O.
ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo
tel. 89 514 84 66, fax 89 514 12 74
www.zuk.barczewo.pl e-mail: zuk@barczewo.pl
NIP 739-33-74-510 Regon: 519573470
Kapitał zakładowy Spółki - 856.500,00 zł KRS 0000179625
Uprzejmie prosimy o segregację odpadów i umieszczanie ich w workach przeznaczonych na papier, szkło i metale i
tworzywa sztuczne , odpady ulegające biodegradacji oraz popiół i żużel. Pozostałości z segregowania tj. odpady zmieszane
należy gromadzić we własnym pojemniku. Prosimy o wystawianie pojemników oraz zapełnionych i zawiązanych worków w
widocznym miejscu przed posesję (do głównej drogi, gdy dojazd do posesji jest utrudniony) do godz. 6.00 rano zgodnie z
harmonogramem odbioru.
WYSTAWKA: Odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wykładziny) oraz ZSEiE (zużyty sprzęt AGD i RTV) odbierany
będzie zgodnie z harmonogramem po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub pocztą elektroniczną na co najmniej 2 dni
przed wyznaczonym terminem odbioru (tel. 89 514 84 66 lub 509 05 05 06, e-mail: zuk@barczewo.pl).

Rodzaje odpadów i ich segregacja:
Odpady komunalne – odpady związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Ten rodzaj odpadów (zwanych także bytowymi)
występuje w postaci odpadów płynnych i stałych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., odpadami komunalnymi są
odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające
odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi,
nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.
Odpady zmieszane: odpady kuchenne (resztki jedzenia, fusy po kawie i herbacie, obierki warzyw i owoców, ogryzki, skorupki jajek itp.) ,
nieotwarte konserwy w puszkach, papier zabrudzony i mokry, papier zabrudzony olejem lub smarem , kalka techniczna i maszynowa ,
papier woskowy , siatki biodegradowalne , niewielkie elementy drewniane , pieluchy jednorazowe, zużyte artykuły higieny osobistej,
plastry, bandaże, wata , fajans, porcelana, szkło żaroodporne i potłuczone naczynia , lustra, lusterka , piasek i trociny z kuwet zwierząt
domowych ,kable , celofan, sznurek, tkaniny różnego rodzaju, wstążki, resztki skór naturalnych i sztucznych, tworzywa piankowe , długopis,
ołówek, flamaster , wycieraczki, dywaniki łazienkowe, poduszki, resztki mydła, kosmetyki typu tusz do rzęs, pomadka, fluid, puder, itp. ,
kalosze, płaszcz przeciwdeszczowy .
Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne o dużych i nietypowych rozmiarach. Odpadami wielkogabarytowymi są: Sofy, szafy,
krzesła, stoły, dywany, wózki dziecięce materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, drzwi, ramy okienne, deski drewniane,
panele. NIE SĄ odpadami wielkogabarytowymi: Wszelkie urządzenia zasilane elektrycznie, oraz odpady z jakiegokolwiek demontażu,
rozbiórki czy przebudowy, takie jak płytki, gruz ceglany, gruz betonowy, tapety, płyty kartonowo-gipsowe, odpady zielone, zużyte opony,
części samochodowe, umywalki, wanny, muszle toaletowe lub spłuczki.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny – urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektronicznego lub od
obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiary prądu elektrycznego lub pól
elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu zmiennego oraz 1500
V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
"Zużyty sprzęt" to taki, który poza warunkami określonymi wyżej, spełnia definicję odpadu zawartą w ustawie o odpadach tj. którego
posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do jego pozbycia się jest zobowiązany. Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
zaliczamy: Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego , małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego , sprzęt
teleinformacyjny i telekomunikacyjny , sprzęt audiowizualny , sprzęt oświetleniowy , narzędzia elektryczne i elektroniczne , zabawki, sprzęt
rekreacyjny i sportowy , przyrządy medyczne , przyrządy do nadzoru i kontroli , automaty do wydawania.
Odpady budowlane – gruz ceglany, tynkarski, betonowy, drewno z rozbiórki, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, drzwiowe, stolarka
okienna i drzwiowa, materiały pokryć dachowych, odpady instalacyjne oraz wszystkie inne frakcje odpadowe powstałe w trakcie prac
remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych.
Segregacja odpadów komunalnych (śmieci wytworzone w domach) to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników lub
worków, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane. Segregacja u źródła to selekcja odpadów
prowadzona w miejscu naszych gospodarstw domowych. Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów
podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania
przy produkcji nowych materiałów (recykling).

Pojemniki/worki koloru żółtego: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - zbieramy: butelki 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 wielomateriałowe(kartony po mleku, sokach)puszki po napojach i konserwach itp.

Pojemniki/worki koloru zielonego: SZKŁO - zbieramy: butelki kolorowe i bezbarwne po napojach, słoiki, opakowania szklane
po produktach spożywczych, szklane flakony, inne opakowania szklane bez zawartości.

Pojemniki/worki koloru niebieskiego: PAPIER - zbieramy: gazety, książki, zeszyty i katalogi, prospekty, foldery, torby i worki
papierowe, opakowania z tektury i kartonu, papier szkolny i biurowy.

Pojemniki/worki koloru brązowego: ODPADY ZIELONE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI - zbieramy: gałęzie drzew i krzewów,
liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew (UWAGA: nie więcej niż 5 worków podczas jednego odbioru).

Pojemniki/worki koloru szarego: POPIÓŁ I ŻUŻEL- zbieramy: zimny, wystudzony, nie zalany wodą popiół z gospodarstw
domowych.
Oprócz wymienionych wyżej odpadów zmieszanych i odpadów surowcowych w lokalach mieszkalnych powstają także odpady
niebezpieczne (np. baterie, leki, farby, lakiery), które mieszkańcy mają obowiązek oddzielać od reszty śmieci i przekazywać do
unieszkodliwienia. Odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy nieodpłatnie
dostarczyć do specjalnie do tego wyznaczonego PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

