DWA RAZY W ROKU NA TERENIE GMINY LEŚNA
ORGANIZOWANA JEST ZBIÓRKA ZBĘDNYCH PRZEDMIOTÓW
I SPRZĘTU Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

PORADNIK SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
NA TERENIE GMINY LEŚNA

Podczas takiej zbiórki mieszkańcy mogą bezpłatnie wrzucić do kontenerów
ustawionych w wyznaczonych w tym celu miejscach:
meble i odpady wielkogabarytowe,
opony od pojazdów osobowych,
zużyty sprzęt RTV, AGD, sprzęt komputerowy.
Wywozem nie będą objęte:
gruz,
opony od samochodów ciężarowych, sprzętu rolniczego i budowlanego,
odpady zmieszane,
odpady niebezpieczne,
części samochodowe (zderzaki, szyby, elementy karoserii i tapicerki),
okna i ramy okienne.
Odpady wystawione po terminie wyznaczonym w harmonogramie nie będą
odbierane!

ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH
SP. Z O.O.
Harmonogramy wywozu odpadów i wystawek dostępne są na stronie
internetowej: www.zgiukluban.pl.

ul. Bankowa 8
59-800 Lubań
tel. 75 671 12 20
www.zgiukluban.pl

PAPIER - do pojemnika koloru niebieskiego
wrzucamy:
gazety, czasopisma i katalogi,
książki, zeszyty i papier biurowy,
torebki papierowe i papier opakowaniowy,
kartonowe i tekturowe pudełka.
PLASTIK - do pojemnika koloru żółtego wrzucamy:
puste opakowania po: szamponach, żelach pod prysznic,
odżywkach, balsamach do ciała, tonikach, maseczkach,
żelach do mycia twarzy, itp.,
opakowania po tzw. chemii gospodarczej: płynach do
mycia naczyń, podłóg, itp.,
worki foliowe - typu zrywka, folie bąbelkowe, koperty
bąbelkowe, itp.,
zgniecione butelki po napojach i płynach,
plastikowe zakrętki,
plastikowe torebki i reklamówki, koszyczki po owocach,
kartony po napojach, mleku, sokach i innych produktach spożywczych,
puszki po piwie, napojach, konserwach i produktach spożywczych: kukurydzy,
fasoli, itp.
Na co zwracamy uwagę?:
wszystkie odpady powinny być bez zawartości, odpady zgniatamy przed
wyrzuceniem.
Nie wrzucamy!:
zabawek, sprzętu AGD i innego elektronicznego,
styropianu,
torebek po chipsach, kawie itp.,
opakowań po jogurtach, śmietanie, maśle, margarynie, itp.,
odpadów gabarytowych (np. plastikowych listew przypodłogowych),
doniczek plastikowych, konewek, plastikowych skrzyneczek, koszyczków.

Na co zwracamy uwagę?:
papier musi być suchy.
Nie wrzucamy!:
papierów zatłuszczonych i brudnych,
papieru z folią, kopert bąbelkowych, papierków po cukierkach,
papieru termicznego i przebitkowego (używanego w faksach, paragonach),
opakowań po gipsie, cemencie, zaprawach budowlanych i murarskich, itp.

SZKŁO - do pojemnika koloru zielonego wrzucamy:
szklane butelki po napojach i innych produktach spożywczych,
słoiki bez nakrętek,
szklane opakowania po kosmetykach,
szklanki i kieliszki (bez ozdób i szlifowania).
Na co zwracamy uwagę?:
wszystkie odpady powinny być bez zawartości, nie tłuczemy szkła przed
wrzuceniem do pojemnika.
Nie wrzucamy!:
doniczek ceramicznych,
szkła okiennego, luster, szyb samochodowych,
szkła żaroodpornego i okularowego,
wszelkich żarówek, lamp i neonówek,
szklanych opakowań po środkach chemicznych i
lekach,
brudnych butelek i pojemników po olejach
(spożywczych, silnikowych i środkach chemicznych).

BIO - do pojemnika brązowego na odpady ulegające biodegradacji
wrzucamy:
ścięte trawy, kwiaty, liście, chwasty, ścięte gałązki z drzew, krzewów
i żywopłotów,
nieprzetworzone resztki żywności pochodzenia roślinnego,
fusy z kawy,
obierki,
skorupki jaj,
odpady po owocach i warzywach,
czerstwe pieczywo, itp.
Nie wrzucamy!:
resztek z obiadu, zup, kompotów,
soków, napojów,
mięsa, kości,
jedzenia przetworzonego: serów, kiełbas, konserw,
niczego, co jest spleśniałe!
BIOODPADÓW W OPAKOWANIACH FOLIOWYCH!
Do pojemników na odpady zmieszane (posortownicze) wrzucamy wszystkie
odpady komunalne, które nie zostały wymienione przy segregacji, np.:
stłuczoną ceramikę, talerze, kubki, dzbanki, flakony,
naczynia z duraleksu, doniczki ceramiczne,
zatłuszczony papier, brudne torebki plastikowe i zrywki,
szyby samochodowe pobite,
lustra zbite, szkła okienne i okularowe,
kalkę techniczną,
szmatki, którymi pastowało się podłogę,
lakier do paznokci, tusz do rzęs,
styropianowe tacki,
pampersy i środki higieniczne,
torebki po chipsach, kawie, itp.,
szczoteczki do zębów, maszynki jednorazowe do
golenia,
pojemniki po lakierach, dezodorantach, piankach,
resztki żywności przetworzonej,
popioły zimne,
opakowania plastikowe po śmietanie, jogurtach, serkach, itp.
PRZYPOMINAMY, ŻE POJEMNIK W DNIU WYWOZU POWINIEN BYĆ WYSTAWIONY
PRZED TEREN POSESJI. PRACOWNICY NIE MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ PO TERENIE
PRYWATNYM!

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu informuje,
że istnieje możliwość wydzierżawienia pojemników na odpady
komunalne/posortownicze. Informacje mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu
75-671-12-43
Przeterminowane i niezużyte leki, opakowania po
lekach, termometry rtęciowe przekazujemy do
specjalnych pojemników umieszczonych w: Aptece
„SALUS” Leśna ul. Lubańska 1, Aptece
„Słoneczna” Leśna ul. Rynek 8 i Aptece „Melisana”
Pobiedna ul. Nowomiejska 29

Na terenie gminy zlokalizowane jest Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Smolniku (na terenie byłego ZURB-u), w których
właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie wrzucać do wyznaczonych
pojemników:
zużyte baterie i akumulatory,
meble i odpady wielkogabarytowe,
opony,
papier, makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne,
odpady zielone,
zużyte świetlówki, żarówki, jarzeniówki, lampy sodowe,
zużyty sprzęt RTV, AGD, sprzęt komputerowy, płyty CD,
złom metali żelaznych i nieżelaznych,
odpady budowlane i rozbiórkowe (drobny gruz),
opakowania po chemikaliach i chemikalia.

