
PGKIM

LUBSKO

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
dla miasta Lubska w 2022 r.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA i ZAGRODOWA REJON I

Żółty pojemnik (worek) na metale
i tworzywa sztuczne:
- zgniecione butelki plastikowe po napojach,
- puste opakowania po chemii gospodarczej

i środkach czystości,
- czyste torebki foliowe,

- plastikowe i metalowe nakrętki,
- drobny złom żelazny i metale

kolorowe,
- kartony (tetra-pak) po mleku,

sokach, napojach

- zgniecione puszki po napojach i żywności,

Zielony pojemnik (worek) na szkło:

- butelki i szklane opakowania,

- butelki po napojach,

- słoiki,

- inne opakowania szklane bez nakrętek,

korków, kapsli

Niebieski pojemnik (worek) na papier:

- gazety, książki,

- zeszyty, ulotki,

- kartony, tektura,

- torebki i worki papierowe,

- papier pakowy i biurowy

Brązowy pojemnik (worek) na odpady

typu Bio:

- resztki żywności,

- obierki z owoców i warzyw,

- fusy po kawie i herbacie,

- skorupki jaj i orzechów,

- trociny,

- kwiaty cięte i doniczkowe,

- odpady zielone

Osoba do kontaktu: Beata Borys, tel. 68 457 77 31, 600 824 315

Ulice: Farbiarska, Gazowa, Gdańska, Hoża, Jasna, Jesionowa, Jodłowa, Krucza, Krótka, Letnia, Lisia,
Mała, Nadrzeczna, Podmokła, Pokoju, Polna, Poznańska, Przemysłowa, Reja, Robotnicza, Rolnicza,
Słoneczna, Stolarska, Szpitalna, Tkacka, Traugutta, Warszawska, Wilcza, Winogronowa.

Biuro Obsługi Klienta  przy ul. Traugutta 3 w Lubsku czynne w dni robocze
od 7.00 do 15.00, które prowadzi sprawy w zakresie:
- wydawania worków do selektywnego zbierania odpadów,

- przyjmowania interesantów,

- wydawania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,

- sprzedaży lub dzierżawy pojemników na odpady komunalne.

Uwaga: Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godz. 6.00

Metale i tworzywa sztuczne,
w tym opakowania
wielomateriałowe

Papier BioodpadySzkło

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne (pozosta ści
po segregacji odpadów)

ło
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65432

1

131211109

87

2019181716

1514

2726252423
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17161514

272625

24232221

302928

Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do górnej ich krawędzi umożliwiającej
swobodne zamknięcie pokrywy. Pokrywy pojemników muszą być zamknięte.
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ZABUDOWA JEDNORODZINNA i ZAGRODOWA REJON I

Uwaga: Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godz. 6.00

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Traugutta 3 w Lubsku, tel. 576 300 250
Do punktu, w ramach poniesionej opłaty za odpady komunalne można oddać następujące rodzaje odpadów powstających w gosp. domowych:
1) papier i tekturę,
2) metal,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

pochodzący z gospodarstw domowych,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe

pochodzące z gospodarstw domowych
- limit do 600kg/rok/nieruchomość,

Żółty pojemnik (worek) na metale
i tworzywa sztuczne:
- zgniecione butelki plastikowe po napojach,
- puste opakowania po chemii gospodarczej

i środkach czystości,
- czyste torebki foliowe,

- plastikowe i metalowe nakrętki,
- drobny złom żelazny i metale

kolorowe,
- kartony (tetra-pak) po mleku,

sokach, napojach

- zgniecione puszki po napojach i żywności,

Zielony pojemnik (worek) na szkło:

- butelki i szklane opakowania,

- butelki po napojach,

- słoiki,

- inne opakowania szklane bez nakrętek,

korków, kapsli

Niebieski pojemnik (worek) na papier:

- gazety, książki,

- zeszyty, ulotki,

- kartony, tektura,

- torebki i worki papierowe,

- papier pakowy i biurowy

Brązowy pojemnik (worek) na odpady

typu Bio:

- resztki żywności,

- obierki z owoców i warzyw,

- fusy po kawie i herbacie,

- skorupki jaj i orzechów,

- trociny,

- kwiaty cięte i doniczkowe,

- odpady zielone

Metale i tworzywa sztuczne,
w tym opakowania
wielomateriałowe

Papier BioodpadySzkło

9) zużyte baterie i akumulatory,
10) żarówki i świetlówki,
11) odpady wielkogabarytowe - limit do 300kg/rok/nieruchomość,
12) zużyte opony - limit do 4szt./rok/nieruchomość,
13) przeterminowane leki,
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych

powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki,

15) przeterminowane chemikalia, w tym środki ochrony roślin.
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LISTOPAD

Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do górnej ich krawędzi umożliwiającej swobodne zamknięcie pokrywy. Pokrywy pojemników muszą być zamknięte.

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne (pozosta ści
po segregacji odpadów)

ło

Ulice: Farbiarska, Gazowa, Gdańska, Hoża, Jasna, Jesionowa, Jodłowa, Krucza, Krótka, Letnia, Lisia,
Mała, Nadrzeczna, Podmokła, Pokoju, Polna, Poznańska, Przemysłowa, Reja, Robotnicza, Rolnicza,
Słoneczna, Stolarska, Szpitalna, Tkacka, Traugutta, Warszawska, Wilcza, Winogronowa.
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ZABUDOWA JEDNORODZINNA i ZAGRODOWA REJON II
Ulice: 3-go Maja, Brzozowa, Chopina, Dąbrowskiego, Dębowa, Emilii Plater, Fredry, Grunwaldzka, Grobla,
Jasieńska, Jaskółcza, Jaśminowa, Kanałowa, Kielecka, Klonowa, Konopnickiej, Kosynierów, Lubuska,
Młodzieżowa, Mickiewicza, Moniuszki, Morelowa, Niepodległości, Norwida, pl. Jana Pawła II, pl. Vlotho, Rajska,
Reymonta, Słowackiego, Słowicza, Sienkiewicza, Szymborskiej, Transportowa, Urocza, Wesoła, Zamkowa,
Zana, Zapolskiej, Żagańska, Żarska, Żeromskiego, Żurawia.

Osoba do kontaktu: Beata Borys, tel. 68 457 77 31, 600 824 315

Żółty pojemnik (worek) na metale
i tworzywa sztuczne:
- zgniecione butelki plastikowe po napojach,
- puste opakowania po chemii gospodarczej

i środkach czystości,
- czyste torebki foliowe,

- plastikowe i metalowe nakrętki,
- drobny złom żelazny i metale

kolorowe,
- kartony (tetra-pak) po mleku,

sokach, napojach

- zgniecione puszki po napojach i żywności,

Zielony pojemnik (worek) na szkło:

- butelki i szklane opakowania,

- butelki po napojach,

- słoiki,

- inne opakowania szklane bez nakrętek,

korków, kapsli

Niebieski pojemnik (worek) na papier:

- gazety, książki,

- zeszyty, ulotki,

- kartony, tektura,

- torebki i worki papierowe,

- papier pakowy i biurowy

Brązowy pojemnik (worek) na odpady

typu Bio:

- resztki żywności,

- obierki z owoców i warzyw,

- fusy po kawie i herbacie,

- skorupki jaj i orzechów,

- trociny,

- kwiaty cięte i doniczkowe,

- odpady zielone

Uwaga: Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godz. 6.00

Metale i tworzywa sztuczne,
w tym opakowania
wielomateriałowe

Papier BioodpadySzkło

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne (pozosta ści
po segregacji odpadów)

ło

Biuro Obsługi Klienta  przy ul. Traugutta 3 w Lubsku czynne w dni robocze
od 7.00 do 15.00, które prowadzi sprawy w zakresie:
- wydawania worków do selektywnego zbierania odpadów,

- przyjmowania interesantów,

- wydawania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,

- sprzedaży lub dzierżawy pojemników na odpady komunalne.

Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do górnej ich krawędzi umożliwiającej
swobodne zamknięcie pokrywy. Pokrywy pojemników muszą być zamknięte.
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
dla miasta Lubska w 2022 r.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA i ZAGRODOWA REJON II
Ulice: 3-go Maja, Brzozowa, Chopina, Dąbrowskiego, Dębowa, Emilii Plater, Fredry, Grunwaldzka, Grobla,
Jasieńska, Jaskółcza, Jaśminowa, Kanałowa, Kielecka, Klonowa, Konopnickiej, Kosynierów, Lubuska,
Młodzieżowa, Mickiewicza, Moniuszki, Morelowa, Niepodległości, Norwida, pl. Jana Pawła II, pl. Vlotho, Rajska,
Reymonta, Słowackiego, Słowicza, Sienkiewicza, Szymborskiej, Transportowa, Urocza, Wesoła, Zamkowa,
Zana, Zapolskiej, Żagańska, Żarska, Żeromskiego, Żurawia.

Żółty pojemnik (worek) na metale
i tworzywa sztuczne:
- zgniecione butelki plastikowe po napojach,
- puste opakowania po chemii gospodarczej

i środkach czystości,
- czyste torebki foliowe,

- plastikowe i metalowe nakrętki,
- drobny złom żelazny i metale

kolorowe,
- kartony (tetra-pak) po mleku,

sokach, napojach

- zgniecione puszki po napojach i żywności,

Zielony pojemnik (worek) na szkło:

- butelki i szklane opakowania,

- butelki po napojach,

- słoiki,

- inne opakowania szklane bez nakrętek,

korków, kapsli

Niebieski pojemnik (worek) na papier:

- gazety, książki,

- zeszyty, ulotki,

- kartony, tektura,

- torebki i worki papierowe,

- papier pakowy i biurowy

Brązowy pojemnik (worek) na odpady

typu Bio:

- resztki żywności,

- obierki z owoców i warzyw,

- fusy po kawie i herbacie,

- skorupki jaj i orzechów,

- trociny,

- kwiaty cięte i doniczkowe,

- odpady zielone

Metale i tworzywa sztuczne,
w tym opakowania
wielomateriałowe

Papier BioodpadySzkło

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne (pozosta ści
po segregacji odpadów)

ło

Uwaga: Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godz. 6.00
Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do górnej ich krawędzi umożliwiającej swobodne zamknięcie pokrywy. Pokrywy pojemników muszą być zamknięte.
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LISTOPAD

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Traugutta 3 w Lubsku, tel. 576 300 250
Do punktu, w ramach poniesionej opłaty za odpady komunalne można oddać następujące rodzaje odpadów powstających w gosp. domowych:
1) papier i tekturę,
2) metal,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

pochodzący z gospodarstw domowych,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe

pochodzące z gospodarstw domowych
- limit do 600kg/rok/nieruchomość,

9) zużyte baterie i akumulatory,
10) żarówki i świetlówki,
11) odpady wielkogabarytowe - limit do 300kg/rok/nieruchomość,
12) zużyte opony - limit do 4szt./rok/nieruchomość,
13) przeterminowane leki,
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych

powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki,

15) przeterminowane chemikalia, w tym środki ochrony roślin.
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
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ZABUDOWA JEDNORODZINNA i ZAGRODOWA REJON III

Ulice: Bohaterów, Budziszyńska, Chrobrego, Geodetów, Jagodowa, Kochanowskiego, Kopernika, Korczaka,
Kościuszki, Krakowskie Przedmieście, Krasińskiego, Krzywa, Miłosza, Modra, Nowa, Osiedle Łużyckie,
Paderewskiego, Piastowska, pl. Wolności, Podgórna, Pomorska, Powstańców Wlkp., Przechodnia, Pułaskiego,
Raka, Słowiańska, Sybiraków, Śródmiejska, Tenisowa, Wrocławska, Wspólna.

Osoba do kontaktu: Beata Borys, tel. 68 457 77 31, 600 824 315

Żółty pojemnik (worek) na metale
i tworzywa sztuczne:
- zgniecione butelki plastikowe po napojach,
- puste opakowania po chemii gospodarczej

i środkach czystości,
- czyste torebki foliowe,

- plastikowe i metalowe nakrętki,
- drobny złom żelazny i metale

kolorowe,
- kartony (tetra-pak) po mleku,

sokach, napojach

- zgniecione puszki po napojach i żywności,

Zielony pojemnik (worek) na szkło:

- butelki i szklane opakowania,

- butelki po napojach,

- słoiki,

- inne opakowania szklane bez nakrętek,

korków, kapsli

Niebieski pojemnik (worek) na papier:

- gazety, książki,

- zeszyty, ulotki,

- kartony, tektura,

- torebki i worki papierowe,

- papier pakowy i biurowy

Brązowy pojemnik (worek) na odpady

typu Bio:

- resztki żywności,

- obierki z owoców i warzyw,

- fusy po kawie i herbacie,

- skorupki jaj i orzechów,

- trociny,

- kwiaty cięte i doniczkowe,

- odpady zielone

Uwaga: Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godz. 6.00

Metale i tworzywa sztuczne,
w tym opakowania
wielomateriałowe

Papier BioodpadySzkło

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne (pozosta ści
po segregacji odpadów)

ło

Biuro Obsługi Klienta  przy ul. Traugutta 3 w Lubsku czynne w dni robocze
od 7.00 do 15.00, które prowadzi sprawy w zakresie:
- wydawania worków do selektywnego zbierania odpadów,

- przyjmowania interesantów,

- wydawania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,

- sprzedaży lub dzierżawy pojemników na odpady komunalne.

Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do górnej ich krawędzi umożliwiającej
swobodne zamknięcie pokrywy. Pokrywy pojemników muszą być zamknięte.
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
dla miasta Lubska w 2022 r.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA i ZAGRODOWA REJON III

Ulice: Bohaterów, Budziszyńska, Chrobrego, Geodetów, Jagodowa, Kochanowskiego, Kopernika, Korczaka,
Kościuszki, Krakowskie Przedmieście, Krasińskiego, Krzywa, Miłosza, Modra, Nowa, Osiedle Łużyckie,
Paderewskiego, Piastowska, pl. Wolności, Podgórna, Pomorska, Powstańców Wlkp., Przechodnia, Pułaskiego,
Raka, Słowiańska, Sybiraków, Śródmiejska, Tenisowa, Wrocławska, Wspólna.

Żółty pojemnik (worek) na metale
i tworzywa sztuczne:
- zgniecione butelki plastikowe po napojach,
- puste opakowania po chemii gospodarczej

i środkach czystości,
- czyste torebki foliowe,

- plastikowe i metalowe nakrętki,
- drobny złom żelazny i metale

kolorowe,
- kartony (tetra-pak) po mleku,

sokach, napojach

- zgniecione puszki po napojach i żywności,

Zielony pojemnik (worek) na szkło:

- butelki i szklane opakowania,

- butelki po napojach,

- słoiki,

- inne opakowania szklane bez nakrętek,

korków, kapsli

Niebieski pojemnik (worek) na papier:

- gazety, książki,

- zeszyty, ulotki,

- kartony, tektura,

- torebki i worki papierowe,

- papier pakowy i biurowy

Brązowy pojemnik (worek) na odpady

typu Bio:

- resztki żywności,

- obierki z owoców i warzyw,

- fusy po kawie i herbacie,

- skorupki jaj i orzechów,

- trociny,

- kwiaty cięte i doniczkowe,

- odpady zielone

Metale i tworzywa sztuczne,
w tym opakowania
wielomateriałowe

Papier BioodpadySzkło

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne (pozosta ści
po segregacji odpadów)

ło

Uwaga: Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godz. 6.00
Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do górnej ich krawędzi umożliwiającej swobodne zamknięcie pokrywy. Pokrywy pojemników muszą być zamknięte.
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Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Traugutta 3 w Lubsku, tel. 576 300 250
Do punktu, w ramach poniesionej opłaty za odpady komunalne można oddać następujące rodzaje odpadów powstających w gosp. domowych:
1) papier i tekturę,
2) metal,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

pochodzący z gospodarstw domowych,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe

pochodzące z gospodarstw domowych
- limit do 600kg/rok/nieruchomość,

9) zużyte baterie i akumulatory,
10) żarówki i świetlówki,
11) odpady wielkogabarytowe - limit do 300kg/rok/nieruchomość,
12) zużyte opony - limit do 4szt./rok/nieruchomość,
13) przeterminowane leki,
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych

powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki,

15) przeterminowane chemikalia, w tym środki ochrony roślin.



PGKIM

LUBSKO

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
dla miasta Lubska w 2022 r.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA i ZAGRODOWA REJON IV

Osoba do kontaktu: Beata Borys, tel. 68 457 77 31, 600 824 315

Żółty pojemnik (worek) na metale
i tworzywa sztuczne:
- zgniecione butelki plastikowe po napojach,
- puste opakowania po chemii gospodarczej

i środkach czystości,
- czyste torebki foliowe,

- plastikowe i metalowe nakrętki,
- drobny złom żelazny i metale

kolorowe,
- kartony (tetra-pak) po mleku,

sokach, napojach

- zgniecione puszki po napojach i żywności,

Zielony pojemnik (worek) na szkło:

- butelki i szklane opakowania,

- butelki po napojach,

- słoiki,

- inne opakowania szklane bez nakrętek,

korków, kapsli

Niebieski pojemnik (worek) na papier:

- gazety, książki,

- zeszyty, ulotki,

- kartony, tektura,

- torebki i worki papierowe,

- papier pakowy i biurowy

Brązowy pojemnik (worek) na odpady

typu Bio:

- resztki żywności,

- obierki z owoców i warzyw,

- fusy po kawie i herbacie,

- skorupki jaj i orzechów,

- trociny,

- kwiaty cięte i doniczkowe,

- odpady zielone

Uwaga: Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godz. 6.00

Metale i tworzywa sztuczne,
w tym opakowania
wielomateriałowe

Papier BioodpadySzkło

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne (pozosta ści
po segregacji odpadów)

ło

Biuro Obsługi Klienta  przy ul. Traugutta 3 w Lubsku czynne w dni robocze
od 7.00 do 15.00, które prowadzi sprawy w zakresie:
- wydawania worków do selektywnego zbierania odpadów,

- przyjmowania interesantów,

- wydawania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,

- sprzedaży lub dzierżawy pojemników na odpady komunalne.

Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do górnej ich krawędzi umożliwiającej
swobodne zamknięcie pokrywy. Pokrywy pojemników muszą być zamknięte.

Ulice: 1-go Maja, Artyleryjska, Boczna, Botaniczna, Budowlanych, Chmielna, Czwartaków, Dworcowa, Dworzec
Południowy, Dworzec Towarowy, Działkowa, Gliniana, Głowackiego, Gronowa, Jarzębinowa, Kilińskiego,
Kolejowa, Kosmonautów, Kręta, Kwiatowa, Letniskowa, Lipowa, Lotnicza, Lubelska, Łabędzia, Łanowa,
Łąkowa, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Piwna, pl. Grzei, Radosna, Sportowa, Strzelecka, Śląska, al. Wojska
Polskiego, Włókniarzy, Wiśniowa, Witosa, Winna, Wiosny Ludów, Zielna, Złota, Żelazna, Żabia.
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Ulice: 1-go Maja, Artyleryjska, Boczna, Botaniczna, Budowlanych, Chmielna, Czwartaków, Dworcowa, Dworzec
Południowy, Dworzec Towarowy, Działkowa, Gliniana, Głowackiego, Gronowa, Jarzębinowa, Kilińskiego,
Kolejowa, Kosmonautów, Kręta, Kwiatowa, Letniskowa, Lipowa, Lotnicza, Lubelska, Łabędzia, Łanowa,
Łąkowa, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Piwna, pl. Grzei, Radosna, Sportowa, Strzelecka, Śląska, al. Wojska
Polskiego, Włókniarzy, Wiśniowa, Witosa, Winna, Wiosny Ludów, Zielna, Złota, Żelazna, Żabia.

Żółty pojemnik (worek) na metale
i tworzywa sztuczne:
- zgniecione butelki plastikowe po napojach,
- puste opakowania po chemii gospodarczej

i środkach czystości,
- czyste torebki foliowe,

- plastikowe i metalowe nakrętki,
- drobny złom żelazny i metale

kolorowe,
- kartony (tetra-pak) po mleku,

sokach, napojach

- zgniecione puszki po napojach i żywności,

Zielony pojemnik (worek) na szkło:

- butelki i szklane opakowania,

- butelki po napojach,

- słoiki,

- inne opakowania szklane bez nakrętek,

korków, kapsli

Niebieski pojemnik (worek) na papier:

- gazety, książki,

- zeszyty, ulotki,

- kartony, tektura,

- torebki i worki papierowe,

- papier pakowy i biurowy

Brązowy pojemnik (worek) na odpady

typu Bio:

- resztki żywności,

- obierki z owoców i warzyw,

- fusy po kawie i herbacie,

- skorupki jaj i orzechów,

- trociny,

- kwiaty cięte i doniczkowe,

- odpady zielone

Metale i tworzywa sztuczne,
w tym opakowania
wielomateriałowe

Papier BioodpadySzkło

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne (pozosta ści
po segregacji odpadów)

ło

Uwaga: Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godz. 6.00
Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do górnej ich krawędzi umożliwiającej swobodne zamknięcie pokrywy. Pokrywy pojemników muszą być zamknięte.
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LISTOPAD

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Traugutta 3 w Lubsku, tel. 576 300 250
Do punktu, w ramach poniesionej opłaty za odpady komunalne można oddać następujące rodzaje odpadów powstających w gosp. domowych:
1) papier i tekturę,
2) metal,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

pochodzący z gospodarstw domowych,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe

pochodzące z gospodarstw domowych
- limit do 600kg/rok/nieruchomość,

9) zużyte baterie i akumulatory,
10) żarówki i świetlówki,
11) odpady wielkogabarytowe - limit do 300kg/rok/nieruchomość,
12) zużyte opony - limit do 4szt./rok/nieruchomość,
13) przeterminowane leki,
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych

powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki,

15) przeterminowane chemikalia, w tym środki ochrony roślin.




