
Baborów, dnia 03.08.2016r. 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ORAZ ZMIESZANYCH 

 
Jak w każdej grupie społecznej tak i na terenie Gminy Baborów są osoby, które usilnie starają się omijać prawo, 
i przyjęte zasady funkcjonowania. W tym przypadku to zasady segregacji odpadów. Dotychczas Zakład Usług 
Komunalnych w Baborowie przyzwalał na wystawianie worków o innej kolorystyce niż przyjęta, np.:  

przy zbiórce odpadów plastikowych zgromadzonych w żółtych workach odbieraliśmy również worki czarne lub 
innego koloru z przeświadczeniem, że również w tych workach są odpady z tworzyw sztucznych, metalu                             
i wielomateriałowe (tetra pak). 

Niestety, po dokonanej zbiórce okazywało się, że w tych workach pojawiały się również inne odpady takie 
jak papa budowlana, oleje, smary, opakowania po chemikaliach stosowanych w rolnictwie itp. 

W takich sytuacjach, kiedy to w naszych śmieciarkach po rozładowaniu okazało się, że odpad selektywnie 
zebrany jest odpadem zmieszanym ZUK ponosił dodatkowe koszty z uwagi na to, że koszt zagospodarowania 
odpadów selektywnych na instalacji regionalnej wynosi 145,00 zł netto, natomiast koszt zagospodarowania 
odpadów zmieszanych wynosi 260,00 zł netto. 

Tak więc zagospodarowanie odpadów zmieszanych spowodowane ich niewłaściwą segregacją przez 
mieszkańców podnosił koszty ZUK-u na jednej tonie odpadów o 115,00 zł netto. 

W związku z powyższym od 1 sierpnia 2016r. odpady będą odbierane wyłącznie w workach przeznaczonych 
dla danego strumienia odpadów tj. 

RODZAJ WORKA FRAKCJA ODPADÓW – OPIS ODPADÓW 

WOREK ŻÓŁTY 

odpady opakowaniowe: butelki plastikowe, opakowania wielomateriałowe np.: 
kartony po sokach i mleku, drobne metale w tym puszki po artykułach 
spożywczych, czyste torebki foliowe – odpady bez resztek żywności i płynów. 
Uwaga: odpady wielkogabarytowe typu krzesła ogrodowe, stoły, donice, skrzynie 
będą odbierane w systemie akcyjnym lub na PSZOK-u. 

WOREK ZIELONY 
szkło: butelki i opakowania szklane po napojach, żywności i kosmetykach, słoiki 
(bez nakrętek, zacisków i uszczelek) – odpady bez resztek żywności i płynów. 

WOREK BRĄZOWY 
odpady BIO (biodegradowalne): trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, inne odpady 
biodegradowalne. 

WOREK CZARNY 
odpady zmieszane w tym resztki kuchenne 
Uwaga: odpady elektroniczne i wielkogabaryty będą odbierane wyłącznie                            
w systemie akcyjnym lub na PSZOK-u 

W sytuacji zbierania odpadów w pojemnikach o poj. 110, 120, 240, 1100, i 7000l odpowiednia kolorystyka 
może być zastąpiona poprzez właściwe oznakowanie tj. czytelny opis naniesiony na pojemnikach. 

Uwagi: 
Popiół jest odbierany wyłącznie z pojemników do tego przeznaczonych. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.                   
w Baborowie informuje ponadto, że odpady gromadzone w uszkodzonych pojemnikach oraz pojemnikach do 
tego nieprzeznaczonych nie będą odbierane z uwagi na konieczność zachowania zasad BHP. 

Pozostałe informacje: 
Odpady biodegradowalne oraz odpady z tworzyw sztucznych pochodzące z produkcji rolnej, sadowniczej                        
i ogrodniczej nie będą odbierane od mieszkańców podczas zbiórki odpadów z uwagi, że jest to odpad inny niż 
komunalny. 
Mieszkańcy prowadzący taką działalność muszą dokonać odrębnego zlecenia w siedzibie Zakładu Usług 
Komunalnych przy ul. Krakowskiej 1 w Baborowie. 
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Informacje dotyczące gospodarowania odpadami w tym zasady ich segregacji zostały zawarte                                      

w harmonogramach zbiórki odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzonej niewłaściwej segregacji 

odpadów Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie wszczyna postępowanie administracyjne, 

natomiast odbiór niewłaściwie segregowanych odpadów może być dokonany przez ZUK na podstawie 

odrębnego zlecenie Właścicieli danej nieruchomości. 

W celu udokumentowania uchybień w gospodarowaniu odpadami komunalnymi ZUK Baborów prowadzi 

ewidencję fotograficzną i zapis VIDEO. Zapis cyfrowy służy jedynie do celów wewnętrznych i nie podlega 

publikacji.  Mieszkańcy mają prawo składać wszelkie roszczenia dotyczące odbioru odpadów w terminie do 14 

dni od daty odbioru odpadów po czym zapis cyfrowy jest kasowany. 

W SKRÓCIE: 

ZUK odbiera odpady:  
- właściwie segregowane, 
- w workach wg. przyjętej kolorystyki, 
- z pojemników oznakowanych w sposób czytelny, 
- w systemie akcyjnym ( wielkogabaryty i elektrośmieci), 
- na PSZOK-u przy ul. Głubczyckiej w Baborowie, 

 
ZUK nie odbiera:   

- odpadów niewłaściwie segregowanych (wszczęcie postępowania administracyjnego), 
 - odpadów budowlanych z pojemników i worków (odpad budowlany odbierany na PSZOK-u), 

- odpadów biodegradowalnych oraz odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z produkcji rolnej,          
  sadowniczej i ogrodniczej (odrębne zlecenie podmiotu gospodarczego), 

 - odpadów luźno wystawionych przy pojemnikach i workach poza systemem akcyjnym. 
 
ZMIANA ZASAD WYDAWANIA WORKÓW: 

Właściciele budynków w zabudowie jednorodzinnej w miesiącu grudniu 2016r. otrzymają roczny pakiet 

worków na 2017r.  

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany jest przy ulicy Głubczyckiej w Baborowie.                     
W ramach opłaty „śmieciowej”  za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Gminy Baborów mogą 
zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne. 
 
Punkt jest czynny: 
- poniedziałek: od 7:00 do 17:00 
- wtorek – czwartek: od 7:00 do 15:00 
- piątek: od 7:00 do 13:00 
 
 

Mamy nadzieje, że przedstawiane informacje pozwolą nam 
na osiągnięcie odpowiedniego poziomu współpracy a w krótkim czasie 

przyjęty system stanie się czytelny i klarowny. 
/-/ Tomasz Krupa 

Prezes Zarządu Zakładu Usług 
Komunalnych 

Sp. z o.o. w Baborowie 
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