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ZÓŁTY POJEMNIK/WOREK NA 
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, 

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 

WRZUCAMY 
~ puste butelki plastikowe po napojach, puste opakowania po 

kosmetykach, chemii 
~ gospodarczej i środkach czystości, 
'to plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, 
rf\ plastikowe opakowania po żywności, 
'ł) plastikowe i metalowe nakrętki, 
~ opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych, 
rf\ puszki po napojach i żywności, 
'to drobny złom żelazny i metale kolorowe, 
~ kartony po mleku, sokach, napojach (tzw. tetra-paki), 
~ folie aluminiowe. 

NIE WRZUCAMY 
'to tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego - oddaj na 

PSZOK, 
'to zabrudzonych i mokrych folii - wrzuć do zmieszanych 
~ opakowań i butelek po olejach silnikowych, smarach 

i płynach chłodzących - oddaj na PSZOK, 
'fi wykładzin - oddaj na PSZOK, 
'to opakowań po środkach ochrony roślin - oddaj na PSZOK, 
~ puszek i pojemników po farbach i lakierach - oddaj na 

PSZOK, 
~ metali łączonych z innymi materiałami np. gumą - wrzuć 

do zmieszanych 
'ł> zużytych baterii - oddaj na PSZOK, 
'ł) elektronicznych zabawek - oddaj na PSZOK, 
~ styropianu - oddaj na PSZOK, 
~ plastikowych części samochodowych - odpady te należy 

dostarczyć do punktów demontażu pojazdów lub do 
podmiotu gospodarczego działającego na podstawie 
stosownych zezwoleń, przyjmującego tego rodzaju odpad. 
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ZIELONY POJEMNIKIWOREK NA 
SZKŁO 

1) butelki i szklane opakowania po napojach i żywności, słoiki 
1) inne opakowania szklane bez nakrętek. korków i kapsli. 

NIE WRZUCAMY 
1) szyb okiennych - oddaj na P5Z0K 
1) luster - wrzuć do zmieszanych 
'fJ porcelany, ceramiki, kryształów - wrzuć do zmieszanych 
1) szkła żaroodpomego - wrzuć do zmieszanych 
~ szkła gospod. (doniczki, talerze, kubki) - wrzuć do zmieszanych 
~ szklanychopakowań pośrodkachchemicznych z gospodarstwa 

domowego - oddaj na P5Z0K 
~ tennometrów - oddaj na P5Z0K 
1) ekranów i lamp telewizyjnych - oddaj na P5Z0K 
1) żarówek. świetlówek, lamp neonowych - oddaj na P5Z0K 
~ szyb samochodowych - odpady te należy dostarczyć 

do punktów demontażu pojazdów lub do podmiotu 
gospodarczego działającego na podstawie stosownych 
zezwoleń, przyjmującego tego rodzaju odpad. 

WRZUCAMY 
~ gazety, książki, zeszyty, ulotki 
~ kartony, tekturę, torebki i worki papierowe 
~ papier pakowy, papier biurowy 

NIE WRZUCAMY 
~ kalki technicznej - wrzuć do zmieszanych 
~ prospektów foliowanych i lakierowanych katalogów - wrzuć 

do zmieszanych 
~ zabrudzonego i zatłuszczonego papieru - wrzuć do 

zmieszanych 
~ tapet, worków po cemencie i innych materiałach budowlanych 

- oddaj na PSZOK 
~ worków po nawozach - oddaj na PSZOK 
~ pieluch jednorazowych - wrzuć do zmieszanych 
~ artykułów higienicznych i kosmetycznych - wrzuć do 

zmieszanych 
~ zabrudzone ręczniki kuchenne - wrzuć do zmieszanych 

~ resztki żywności 

El BID 
~,,""'.u .""., ... "" ........ --

~ obierki z owoców, warzyw oraz ich części 
~ fusy po kawie i herbacie 
~ skorupki jaj i orzechów 
~ trociny 
~ kwiaty cięte i doniczkowe 
~ skoszoną trawę, liście, drobne gałęzie 
~ ziemię po kwiatach. 

~ mięsa. kości, ryb - wrzuć do zmieszanych 
~ odchodów zwierzęcych - wrzuć do zmieszanych 
~ popiołu z węgla kamiennego - wrzuć do zmieszanych 
~ płyt wiórowych - oddaj na P5Z0K 
~ artykułów higienicznych, pieluch - wrzuć do zmieszanych 
~ żwirku dla kota - wrzUć do zmieszanych 

KOMPOSTOWNIKJ 
~ Właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem 
jednorodZinnym, którzy zadeklarowali posiadanie 
kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim 
bioodpadów są zwolnieni w CZęŚCI z opiaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz są zwolmeni z posiadania 
pojemmka lub worka na bloodpady. 
~ WłaśCIciele meruchomoścl zabudowanej budynkiem 
jednorodZinnym. którzy me będą kompostować bloodpadów 
w przydomowym kompostowniku mają obowiązek 
zbierać bloodpady do pojemnika lub worka i przekazywać 
przedSiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub 
samodzielme dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. 
~ Wysokość zwolnlema została określona w uchwale nr 
XXll171/20 Rady Miejskiej w lubsku z dnia 25 czerwca 2020 
r. w sprawie zwolmenia w CZęŚCI z opiaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy lubsko. 
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PSZOK 
W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przyjmowane są następujące frakcje odpadów 
komunalnych: 
CłI papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, 

CłI opakowania wielomateriałowe, 

CłI bioodpady stanowiące odpady komunalne, 
CłI zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący 

z gospodarstw domowych, 
CłI odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące 

z gospodarstw domowych - limit 600 kg rocznie na 
gospodarstwo domowe, 

CłI zużyte baterie i akumulatory, 
CłI żarówki i świetlówki, 

CłI odpady wielkogabarytowe - limit 300 kg rocznie na 
gospodarstwo domowe, 

CłI zużyte opony - limit 4 szt. rocznie na gospodarstwo 
domowe, 

CłI przeterminowane leki, 
CłI odpady niekwal ifikujące s ię do odpadów medycznych 

powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególnośc i igi eł i strzykawek, 

CłI przeterminowane chemikalia, w tym środk i ochrony 
roślin. 

Za przyjęcie odpadów ponad limit pobierana będzie opłata 
w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Lubsku. 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 
To odpady, których ze względu na rozmiar i/lub wagę nie 
możemy wrzuci ć do kosza. 
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: m. in. stoły, 

krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, 
pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp. 
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego 
rodzaju części budowlane i sanitarne, jak deski drewniane, 
belki, panele, ramy okienne. drzwi, płoty, wanny, umywalki, 
muszle toaletowe lub spłuczki . grzejniki, płytki, rolety, jak 
również części samochodowe (w tym oponyl, motorowery, 
kosiarki spalinowe, odpady remontowe. 
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