ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY ŁABUNIE
POJEMNIK LUB WOREK NA ODPADY

worek niebieski z napisem „Papier”
(materiały papierowe, tektura )

WRZUCAMY:

• gazety, książki w miękkich okładkach lub z
usuniętymi twardymi okładkami, katalogi, zeszyty;
• papierowe torby i worki;
• papier szkolny, biurowy;
• kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania

• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
• butelki po napojach alkoholowych;
• szklane opakowania po kosmetykach
- bez nakrętek
worek zielony z napisem „Szkło ”
(szkło bezbarwne i kolorowe)

• odpady kuchenne - obierki i skórki z warzyw i
owoców, fusy po kawie i herbacie razem z
papierowym filtrem, ogryzki, owoce, łupiny
worek brązowy z napisem „ Bio”
(odpady ulegające biodegradacji)

• zielone z pielęgnacji ogrodów i trawników w
obrębie nieruchomości (trawa, liście, gałązki, trociny,
zwiędłe kwiaty, chwasty.
Odpady te należy zagospodarować na terenie swojej
działki w formie kompostownika. Zbierane do worków
i oddawane mogą być w sytuacji, gdy na terenie
posesji nie ma kompostownika i nie korzysta się ze
zwolnienia w części z opłaty z tytułu kompostowania.

NIE WRZUCAMY:
• kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np.
opakowania typu tetra pak po mleku, napojach);
• tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po
maśle, margarynie, twarogu);
• kalki; papier termiczny i faksowy;
• tapety;
• odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy)
 worki po cemencie i zaprawach
• porcelana i ceramika, doniczki
• żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe,
reflektory, izolatory
• szkło stołowe, szkło okularowe, szkło żaroodporne,
• fajans,
• ekrany i lampy telewizyjne,
• lustra, szyby samochodowe,
• szkoło okienne i zbrojeniowe,
• luksferów (pustaków szklanych)

Innych odpadów

worek żółty z napisem
„Metale i tworzywa sztuczne”
(metale, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe
wykonane co najmniej z dwóch
różnych materiałów np.: papier,
tworzywa sztuczne, aluminium),
których nie można rozdzielić ręcznie
lub za pomocą prostych metod
mechanicznych.

• puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po
napojach (np. typu PET),
• opakowania wielomateriałowe po płynnej żywności
- tzw. tetrapaki (np. kartony po mleku czy sokach),
• puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach
czystości (pojemniki po mydle w płynie, szamponach,
żelach, płynach do mycia)
• plastikowe opakowania po żywności (np. po
jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
• plastikowe zakrętki,
• folia i torebki z tworzyw sztucznych,
• zgniecione aluminiowe puszki po napojach,
• zgniecione puszki z blachy stalowej np. po
konserwach,
• drobny złom żelazny oraz drobny złom metali
kolorowych (np. zabawki, narzędzia, garnki, pokrywki
od słoików, kapsle z butelek )

Popiół z palenisk domowych

• butelki po olejach spożywczych i samochodowych;
• opakowania po olejach spożywczych czy
silnikowych, smarach
• styropian,
• guma,
• butelki z jakąkolwiek zawartością,
• puszki po farbach czy baterie,
• opakowania po aerozolach, lekach,
• opakowania po środkach chwasto- czy
owadobójczych,
• sprzętu AGD

Innych odpadów poza popiołem

zmieszane
Może być dostawiony
worek koloru czarnego

pojemnik na odpady

Worek czarny z napisem „Popiół”
( popiół z palenisk domowych)

Pozostałe odpady należy zbierać do pojemnika – jako
odpady zmieszane np. pampersy, artykuły
higieniczne, lustra, szkło zbrojone, szkło okienne
( mała ilość), spodki, talerze, doniczki ceramiczne,
porcelana, świeczki, znicze, pojemniki po aerozolach,
zabawki pluszowe, zabawki składające się z kilku
frakcji, worki z odkurzacza, sznurki i wstążki,
serwetki, obrusy, zasłony, zabrudzone ubrania ,
tekstylia i pieluchy, zużyte obuwie .

Odpadów które należy zbierać selektywnie do
worków

PRZETERMINOWANE LEKI
należy dostarczyć do pojemników ustawionych w aptece w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10- w godzinach pracy apteki;
ZUŻYTE BATERIE
należy dostarczyć do pojemników ustawionych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Orzechowej 10 w Łabuniach, Urzędzie Gminy Łabunie, Szkole
Podstawowej w Łabuniach, Łabuńkach Pierwszych ;
ZUŻYTE AKOMULATORY
należy dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Odpady będą też jeden raz w roku odbierane
sprzed posesji podczas zorganizowanej zbiórki - zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów;
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
należy dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
ODPADY WIELKOGABARYTROWE (meble, materace, wykładziny dywany, rowery, wózki dziecięce, duże zabawki, zużyte opony od samochodów
osobowych itp.)
należy dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Odpady będą też jeden raz w roku odbierane
sprzed posesji podczas zorganizowanej zbiórki - zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
należy dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) , lub 1 raz w roku odbierane będą sprzed
posesji podczas zorganizowanej zbiórki - zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.
ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE ( powstałe w wyniku drobnych prac remontowo- budowlanych prowadzonych samodzielnie w
gospodarstwie domowym, tj. gruz betonowy, ceglany, ceramiczny oraz szkło okienne i drzwiowe (stłuczka) będą odbierane w podstawionych w tym
celu pojemnikach, na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości.

