INFORMACJA
Z dniem 1 lipca 2018 r. na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski zaczną
obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów komunalnych zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
PAPIER – niebieskie pojemniki lub worki
wrzucamy: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki,
prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zeszyty i książki, papier
pakowy.
nie wrzucamy: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno
zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po
nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pampersów i
innych materiałów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z
papieru i naczyń jednorazowych, odzieży.
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – żółte pojemniki lub worki
wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki,
zakrętki od słoików, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, puszki
po konserwach, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np.
szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne
folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, folię aluminiową, metale kolorowe,
kapsle.
nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, zabawek zawierających
elementy elektryczne, opakowań po lekach, opakowań po olejach silnikowych,
części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po
farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zniczy z
zawartością wosku, baterii i akumulatorów, tapet, butelek, pieluch i podpasek,
tworzyw piankowych i styropianu, opakowań po farbach i aerozolach, itp.
ODPADY BIO – brązowe worki
wrzucamy: odpady roślinne, trawa, liście, zielone odpady z ogrodów, obierki z
ziemniaków, odpady z owoców i warzyw, trociny, rozdrobnione gałązki krzewów
rośliny i kwiaty.
nie wrzucamy: piasku, ziemi, kamieni, popiołu z kominka, grilla lub pieca,
odchodów zwierzęcych, kości zwierząt, oleju jadalnego, leków, drewna
impregnowanego.

SZKŁO – zielone pojemniki lub worki
wrzucamy: szkło bezbarwne i kolorowe, butelki, słoiki bez zakrętek, zacisków i
gumowych uszczelek-bez zawartości, szklane opakowania po kosmetykach,
inne opakowania szklane.
nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, fajansu, porcelany, kryształów, luster, szkła
okiennego i okularowego, żarówek, świetlówek, witraży, szkła żaroodpornego,
szyb samochodowych, termometrów, monitorów i lamp telewizyjnych,
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych.
ODPADY ZMIESZANE – czarne/szare pojemniki lub czarne worki
wrzucamy: zimny popiół, resztki kuchenne zawierające kości, odpady
higieniczne, waciki, pampersy, podpaski, opakowania styropianowe oraz
pozostałe odpady niewymienione w zakresie selektywnego zbierania i frakcje
trwale zanieczyszczone tych odpadów z wyłączeniem odpadów
niebezpiecznych.
nie wrzucamy: zużytych części samochodowych, gorącego popiołu, substancji
toksycznych, żrących, wybuchowych, leków, baterii, zużytego sprzętu AGD
i RTV, makulatury itp.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE -typu wersalki, fotele, dywany, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, żarówki, odpady poremontowe, opakowania po
farbach, zużyte opony pojazdów sam. do 3,5t itp. dostarczamy we własnym
zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w
Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 27 lub przekazujemy wg ustalonego
harmonogramu zbiórki uprawnionemu podmiotowi.
PRZETERMINOWANE LEKARSTWA (pozbawione opakowania i ulotki)
wrzucamy do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach oraz punktach
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, albo dostarczamy we własnym zakresie do
PSZOK.
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