
PGKIM

LUBSKO

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
dla miasta Lubska w 2022 r.

ZABUDOWA WIELORODZINNA (odbiór 2x w tygodniu)
Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej:

Budynki Wspólnot Mieszkaniowych:

Miejsca ustawienia pojemników:

Botaniczna, C. Norwida, H. Sucharskiego, Hubalczyków
, Urocza, Wrocławska.

Botaniczna 1-3-5, 7-9-11, C. Norwida 60-62-64,
L. Staffa 2-4, 8-10, 13-19, 21-23-25, Wrocławska

69-71, 73-75, 77, 79, 81, Zamkowa 27.
ul. Krasińskiego - przy garażach, teren przy budynku Śródmiejska - Kopernika 17,

teren przy budynku Reja 17.

Głowackiego, ,
J. Korczaka Klonowa, Łabędzia, Przemysłowa,

Emilii Plater 34, Głowackiego
23-24-25, Łabędzia 1, 2-4, Łąkowa 34-36-38-40, Robotnicza 83-85,

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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PGKIM

LUBSKO

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
dla miasta Lubska w 2022 r.

ZABUDOWA WIELORODZINNA (odbiór 2x w tygodniu)
Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej:

Budynki Wspólnot Mieszkaniowych:

Miejsca ustawienia pojemników:

Botaniczna, C. Norwida, H. Sucharskiego, Hubalczyków
, Urocza, Wrocławska.

Botaniczna 1-3-5, 7-9-11, C. Norwida 60-62-64,
L. Staffa 2-4, 8-10, 13-19, 21-23-25, Wrocławska

69-71, 73-75, 77, 79, 81, Zamkowa 27.
ul. Krasińskiego - przy garażach, teren przy budynku Śródmiejska - Kopernika 17,

teren przy budynku Reja 17.

Głowackiego, ,
J. Korczaka Klonowa, Łabędzia, Przemysłowa,

Emilii Plater 34, Głowackiego
23-24-25, Łabędzia 1, 2-4, Łąkowa 34-36-38-40, Robotnicza 83-85,

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
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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.

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


