
SEGREGUJESZnic nie tracisz!

DO PSZOK-u MOŻEMY DOSTARCZYĆ: 
papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony z pojazdów osobowych, odpady budowlane i rozbiórkowe, papa, tekstylia i odzież, styropian opakowaniowy, odpady biodegradowalne (wyłącznie odpady zielone z 
parków, ogrodów, trawników), odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji do prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w tym zużyte igły i strzykawki.  Nie wrzucamy odpadów niebezpiecznych.

Zużyte igły i strzykawki zamknięte w jednorazowych pojemnikach wrzucamy do plastiku. Pojemniki można dostać w aptekach, Urzędzie Miasta Lubań, ZGiUK-u. Przeterminowane i niezużyte leki, 
opakowania po lekach, termometry rtęciowe można wrzucać do pojemników specjalnych w aptekach (stare leki do apteki).
UWAGA! Jeżeli segregacja jest nieprawidłowa lub nie ma jej wcale wtedy inspektorzy mają prawo nałożyć podwyższoną opłatę.  
Jest to czterokrotność opłaty na osobę za wywóz odpadów.

Przykład: każda osoba w Lubaniu płaci miesięcznie 25 zł stawki podstawowej za odpady segregowane. Za odpady niesegregowane zapłaci 25zł x 4 = 100 zł podwyższonej opłaty miesięcznie. 
Czteroosobowa rodzina zapłaci wtedy 400 zł podwyższonej opłaty.

Wrzucamy:

• gazety, czasopisma, katalogi, 
ulotki,

• książki, 

• zeszyty,

• papier biurowy, torebki papierowe,

• czysty papier opakowaniowy,

• kartonowe i tekturowe pudełka.

Wrzucamy: 

puste opakowania po

• szamponach, żelach, 
odżywkach, balsamach do ciała, 
tonikach, żelach do twarzy,

• chemii gospodarczej  
(płyn do mycia podłóg, naczyń),

• worki foliowe (zrywka, 
folie bąbelkowe, koperty 
bąbelkowe),

• butelki po napojach i płynach,

• plastikowe torebki i reklamówki, 
koszyczki po owocach,

• kartony po mleku, sokach  
i innych produktach spożywczych,

• puszki po piwie, napojach, 
konserwach i innych produktach 
spożywczych.

Wrzucamy:

• szklane butelki po napojach  
i innych produktach 
spożywczych,

• słoiki bez nakrętek (nakrętki 
do pojemnika na metale  
i tworzywa sztuczne).

Wrzucamy tylko:

• obierki,

• surowe odpady po owocach  
i warzywach,

• skorupki z jaj,

• fusy z kawy, 

• czerstwe pieczywo,

• ścięte trawy, kwiaty, liście, 
chwasty, gałązki z drzew 
krzewów i żywopłotów.

BIOODPADY NIE MOGĄ BYĆ  
W OPAKOWANIACH  

(WORKACH, TORBACH, ZRYWKACH)

Inaczej odpady posortownicze. 
Wrzucamy do pojemnika pozostałości 

z odpadów wysegregowanych do 
pojemników na papier, metale  

i tworzywa sztuczne, szkło.

Tu wrzucamy również:

• stłuczoną ceramikę, talerze, kubki, 
dzbanki, flakony,

• naczynia z duraleksu, doniczki 
ceramiczne,

• zatłuszczony papier, brudne torebki, 
zrywki, 

• zbite, lustra, szkła okienne i okularowe,
• kalkę techniczną,
• szmatki nasączone różnymi 

preparatami, tekstylia,
• lakier do paznokci, tusz do rzęs,
• torebki plastikowe i styropianowe,
• pampersy i środki higieniczne,
• torebki po chipsach, kawie itp.,
• szczoteczki do zębów, maszynki 

jednorazowe do golenia itp.,
• pojemniki po lakierach, 

dezodorantach, piankach,
• resztki żywności przetworzonej, 

popioły zimne,
• tacki styropianowe.

PAPIER
METALE  

I TWORZYWA 
SZTUCZNE

SZKŁO BIOODPADY ZMIESZANE 
(odpady niesegregowane)

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

przy ul. Bazaltowej 1, 59-800 Lubań 
czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7: 00 do 18:00. 

Sobota od 9: 00 do 15: 00, środa - NIECZYNNY.


