
SEGREGUJESZ - ZYSKUJESZ
 

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Od 1 lipca 2013r. obowiązują w Polsce nowe zasa-
dy gospodarki odpadami  (Dz. U. z 2012 r., poz. 391  
z późniejszymi zmianami).

Im więcej wysegregujemy tym mniej zapłacimy

Głównym celem znowelizowanej ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach jest ograni-
czenie składowania zmieszanych odpadów komu-
nalnych i odpadów ulegających biodegradacji na 
składowiskach, zwiększenie udziału odzysku i recy-
klingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, 
tworzyw sztucznych), a także zmniejszenie ilości 
dzikich wysypisk, co niewątpliwie pozytywnie wpły-
nie na środowisko naturalne.

Opracowanie: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej O/MiPBP  
w Lubaniu; ekoluban@interia.pl

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

W Lubaniu na terenie CUOGŁ, przy ul. Bazaltowej 1, zlo-
kalizowany jest PSZOK. Do tego punktu właściciele nie-
ruchomości mogą bezpłatnie dostarczać wyselekcjono-
wane odpady:

•	 przeterminowane i niezużyte leki,
•	 zużyte baterie i akumulatory,
•	 zużyty sprzęt RTV, AGD, komputerowy, płyty CD, DVD, 
•	 meble i odpady wielkogabarytowe,
•	 opony, tworzywa sztuczne,
•	 papier, makulatura, szkło, plastik,
•	 odpady zielone,
•	 zużyte świetlówki, żarówki, jarzeniówki, lampy sodowe 
•	 złom metali żelaznych i nieżelaznych,
•	 odpady ulegające biodegradacji,
•	 odpady budowlane i rozbiórkowe (drobny gruz),
•	 inne odpady problemowe powstające w gospodar-

stwach domowych.
•	 opakowania po chemikaliach i chemikalia,

Dodatkowe informacje:
•	 Przeterminowane i niezużyte 

leki, opakowania po lekach, 
termometry rtęciowe, można 
dostarczyć do specjalnych po-
jemników w aptekach.

	Z posesji o pow. do 800m², 
może być nieodpłatnie odebra-
ny gruz lub gałęzie. Właściciel 

ponosi tylko koszt wynajmu pojemnika.
	Każdy właściciel nieruchomości, na której prowa-

dzone są prace budowlane, ma obowiązek posiada-
nia pojemnika na gruz.

	Sposób postępowania z odpadami problema-
tycznymi (świetlówki, baterie, lekarstwa itd., 
oraz zasady segregacji, znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubania  
www.luban.pl/Ekologiczny Lubań

REGIONALNA INSTALACJA
PRZETWARZANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK)

Przetwarzanie odpadów komunalnych w RIPOK-u odby-
wa się poprzez następujące procesy:

•	 mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmiesza-
nych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmie-
szanych odpadów komunalnych frakcji nadających 
się w całości lub w części do odzysku i recyklingu,

•	 przetwarzanie selektywnie zbieranych odpadów 
zielonych i innych bioodpadów,

•	 składowanie odpadów powstających w procesach 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmiesza-
nych odpadów komunalnych oraz pozostałości  
z sortowania odpadów komunalnych.

PROJEKT



Do worków i pojemników  
o określonym kolorze wrzucamy:

Niebieski: 
PAPIER – MAKULATURA:
•	 gazety, czasopisma, katalogi,
•	 książki, zeszyty, papier biurowy,
•	 torby papierowe, papier  
 opakowaniowy,
•	 kartony, tekturowe pudełka.

Na co zwracamy uwagę:
•	 usuwamy zszywki oraz inne  

elementy niepapierowe,
•	 z książek usuwamy okładki  

foliowe,
•	 papier nie może być tłusty i zanieczyszczony.

Żółty:
PLASTIK – TWORZYWA SZTUCZNE:

•	 butelki po napojach i płynach, 
•	 zakrętki plastikowe, 
•	 butelki i pojemniki  

po chemii gospodarczej,
•	 folia opakowaniowa,
•	 opakowania wielowarstwo-

we, kartony po mleku, napo-
jach,  sokach i innych produk-
tach spożywczych,

•	 foliowany papier,
•	 plastikowe torebki,  

reklamówki, koszyczki po owocach, doniczki,
•	 puszki aluminiowe i po napojach,
•	 puszki po konserwach i przetworach.

Na co zwracamy uwagę:
•	 wysegregowane odpady powinny być w miarę  

czyste (nie ma potrzeby ich mycia),
•	 odpady zgniatamy przed wrzuceniem.

Zielony: SZKŁO:
•	 szklane butelki po napojach  

i innych produktach spożywczych,
•	 słoiki bez nakrętek i zawartości,
•	 szklane opakowania po ko-

smetykach,

Na co zwracamy uwagę:
•	 nie wolno wrzucać wyrobów 

ceramicznych, kryształów, 
porcelany

•	 wszystkie odpady powinny być 
w miarę czyste (nie ma potrzeby ich mycia),

•	 nie tłuczemy szkła przed wrzuceniem.

Dodatkowe informacje:
	Koszt zakupu worków do segregacji odpadów wliczony jest 

w opłatę uiszczaną przez właściciela nieruchomości. 
	Worki do selektywnej zbiórki odpadów dostarczane 

będą bezpośrednio na teren nieruchomości.
	Z nieruchomości będą nieodpłatnie odbierane dodat-

kowe ilości posegregowanych odpadów (szkło, papier, 
plastik, bioodpady), zgromadzone w innych workach 
lub powiązane (papier, tektura).

	Pojemniki zamawiane w gminie będą w ramach opłaty 
dezynfekowane, co najmniej raz w roku.

	Odpady wysegregowane będą wywożone z częstotliwo-
ścią:

•	 z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, co 
miesiąc, każda z wymienionych frakcji osobno.

•	 z obszarów zabudowy wielorodzinnej minimum co dwa 
tygodnie, chyba że nastąpi konieczność częstszego wy-
wozu (przepełnienie pojemników). 

Brązowy: BIOODPADY - ODPADY BIODEGRADOWALNE: 
 
•	 ścięte trawy, kwiaty, 

liście, rozdrobnione 
gałęzie z drzew i żywo-
płotów, resztki warzyw 
i owoców, obierki, sko-
rupki jaj, fusy od kawy  
i herbaty, suche pieczy-
wo, wióry, trociny.

Na co zwracamy uwagę:
•	 do pojemników nie wrzucamy płynnych odpadów ku-

chennych, przetworzonej żywności, mięsa, kości, sera.

	Najlepszą formą zagospodarowania odpadów biode-
gradowalnych jest ich kompostowanie. 

Wszystkie odpady które nie są określone w ulotce 
wrzucamy do pojemników na odpady posortownicze 

(zmieszane).


