Co segregujemy i w jaki sposób?
Tu wrzucamy
ODPADY BIO
KUCHENNE
pojemnik
ODPADY ZMIESZANE
pojemnik

Tu nie wrzucamy

Odpady żywnościowe pochodzące z przygotowania posiłków,
resztki pokonsumpcyjne tj.:
• resztki żywności pochodzenia roślinnego,
• obierki z warzyw i owoców,
• przetwory mączne: makaron, pierogi, pizza, pieczywo,
• przeterminowane słodycze, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.      

• zużyte środki higieny osobistej (jak wata, pieluchy, podpaski,
chusteczki higieniczne),
• odpady kuchenne (mięso, kości, tłuszcze, nabiał i jego przetwory)
• guma, worki od odkurzacza, skóra, pędzle, pisaki i długopisy.
• zużyte obuwie i odzież,
• wilgotny i zabrudzony papier oraz folia,
• odchody zwierząt domowych (w tym odpady siana, słomy czy innej
wyściółki zanieczyszczone odchodami zwierząt domowych),
• papierosy, pety,
• szkło stołowe np. talerze, miski, szklanki,

• mięsa, wędlin, ryb, kości, nabiału i jego przetworów
• olei i tłuszczy jadalnych
• trawy, liści, gałęzi
• trocin, żwirku z kuwety i innych zanieczyszczonych
odchodami zwierzęcymi

Tu wrzucamy

POPIÓŁ
worki kolor szary lub
pojemnik odpowiednio
oznakowany

• wszystkie worki foliowe, folię opakowaniową,
• butelki po napojach, chemii gospodarczej, nakrętki,
• opakowania po wędlinach, owocach i warzywach, jogurtach itp.,
• doniczki plastikowe, wiaderka,
• opakowania po farbach, olejach silnikowych,
• czysty styropian opakowaniowy,
• drobne odpady metalowe tj. zakrętki od słoików, butelek,
• puszki aluminiowe, metalowe (również puste puszki po farbach),
• folię aluminiową tj. opakowania po chipsach, kawie, jogurtach  itp.
• opakowania wielomateriałowe: kartoniki po napojach, mleku

ODPADY ZIELONE
worki lub pojemniki
– kolor BRĄZOWY

PAPIER
worki lub pojemniki
– kolor NIEBIESKI

SZKŁO
worki lub pojemniki
– kolor ZIELONY

• żużle i popioły z palenisk użytkowanych
w gospodarstwach domowych, urządzeń grzewczych
i kotłów c.o. opalanych drewnem, węglem, słomą,
papierem i innymi paliwami dopuszczonymi do obrotu
handlowego.

TWORZYWA SZTUCZNE (PLASTIK)
I METALE
worki lub pojemniki – kolor ŻÓŁTY

Tu nie wrzucamy
• odpadów zielonych (skoszonej trawy, liści i gałęzi),
• materiałów budowlanych i rozbiórkowych (gruzu budowlanego,
szyb okiennych, płyt gipsowych, zabrudzonego klejem i tynkiem
styropianu, opakowań po farbach, lakierach, piankach itp.), papy,
• odpadów wielkogabarytowych.
DODATKOWE ZALECENIA – pojemniki do zbiórki odpadów
komunalnych muszą być estetyczne, sprawne technicznie,
szczelne, zamykane i przystosowane do opróżniania przez pojazdy
specjalistyczne (zgodnie z normą PN-EN 840).

Tu nie wrzucamy

Tu wrzucamy

• Niedopuszczalna jest zawartość ze spalania chemikaliów,
tworzyw sztucznych, opon, gumy, drewna impregnowanego i
lakierowanego.
UWAGI I ZALECENIA: Nie wrzucamy gorącego popiołu i nie
zalewamy go wodą. Maksymalna ładowność worka – do 20 kg.

Tu wrzucamy

Tu nie wrzucamy
• styropianu budowlanego (bez względu czy jest
czysty czy zabrudzony klejem lub tynkiem)
• zabrudzonego styropianu opakowaniowego
UWAGI I ZALECENIA:
• opakowania muszą być puste,
• nie muszą być czyste,
• usunąć należy tylko etykiety termokurczliwe,
• papierowe etykiety można zostawić.
• odkręcać nakrętki z butelek

Tu nie wrzucamy

Tu wrzucamy

• szyb okiennych, samochodowych,
• kineskopów,
• naczyń typu: duralex, żaroodpornych, z porcelany, fajansu,
• żarówek oraz świetlówek

• opakowania szklane bezbarwne i kolorowe po
produktach spożywczych, kosmetycznych, chemicznych
z gospodarstwa domowego np. butelki, słoiki.

UWAGI I ZALECENIA:
• opakowania muszą być puste,
• nie muszą być czyste,
• do jednego pojemnika wrzucamy szkło bezbarwne i kolorowe

Tu wrzucamy

Tu nie wrzucamy

• papier, tektura
• każdy rodzaj papieru: gazetowy, pakowy, kredowy,
książki, tektura,
• worki po cemencie, suchych zaprawach i klejach,
• tapety (bez tynku).

• kalki technicznej, maszynowej.
UWAGI I ZALECENIA:
• opakowania muszą być puste,
• nie muszą być czyste.

Tu wrzucamy

Tu nie wrzucamy

• skoszoną trawę,
• liście,
• gałęzie krzewów i konarów drzew,
• choinki w okresie poświątecznym (pocięte i umieszczone
w brązowych workach),
• stare siano, słoma, kora, wióry i trociny (niezanieczyszczone
odchodami zwierzęcymi).

• odpadów kuchennych (resztek jedzenia:
roślinnych, mięsa, kości, tłuszczów).
UWAGI I ZALECENIA:
• odpady takie jak trawa (darnina), korzenie roślin
muszą być oczyszczone z ziemi i gleby.

• Zobowiązuje się Właścicieli nieruchomości zamieszkałych do wystawiania pojemnika oraz worków
przed posesję, bądź nie dalej niż 3 metry od otwartej bramy lub furtki, w dniu wywozu do godziny 7:00
• Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
lub prowadzącego PSZOK (uzasadnione reklamacje) właściciele nieruchomości zobowiązani są
zgłosić do Urzędu Gminy w Luzinie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zaistnienia
nieprawidłowości. Reklamacje, które wpłyną do Urzędu po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
• Odpady zmieszane odbierane będą z nieruchomości tylko w odpowiednich pojemnikach. Wszelkie
dodatkowo zebrane odpady zmieszane umieszczone w reklamówkach, workach lub w pojemnikach
niespełniających wyznaczonych norm nie będą odbierane.
• Firma odbierająca nie odpowiada za uszkodzenia pojemników nieprzeznaczonych do gromadzenia
danych odpadów.
• Każdy przypadek niewłaściwej segregacji odpadów, braku (niewłaściwego) pojemnika,
nieudostępnienia pojemnika lub worków (np. zamknięta furtka lub pies, ustawienie pojemnika w
odległości większej niż 3m od bramy, furtki lub granicy działki), większej od zadeklarowanej ilości
odpadów zmieszanych, itd. będzie zgłaszany wraz z dokumentacją zdjęciową lub zapisem z monitoringu
GPS i kamer video do Urzędu Gminy Luzino.

tel. 58 671 03 98, fax 58 671 06 23

●

• W dniach od 15 kwietnia do 15 czerwca 2020 roku zorganizowana zostanie zbiórka
(wystawka) odpadów wielkogabarytowych. Odpady odbierane będą bezpośrednio
sprzed nieruchomości zamieszkałych, przez firmę „Eko Logistik” z Luzina. Szczegółowe
informację dot. terminów odbioru znajdą Państwo w Biuletynie Informacyjnym, na stronie
internetowej oraz tablicach ogłoszeń.
• W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na worki przeznaczone do selektywnej zbiórki
odpadów prosimy o telefoniczne zgłoszenie  potrzeby ich udostępnienia Przedsiębiorstwu
Usług Komunalnych Sp. z o.o. (tel. 58 671 03 96), bądź zgłoszenie się do Sołtysa właściwego
dla danego Sołectwa, który wyda wymaganą ilość worków. Można też dodatkowo
zebrane odpady selektywne umieszczać we własnych workach w obowiązującej
kolorystyce lub o dowolnej kolorystyce, ale odpowiednio oznakowanych.
• Przypominamy, że w Luzinie przy ul. Przemysłowej 13 funkcjonuje PSZOK (Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych), do którego można bezpłatnie przekazywać niektóre
frakcje odpadów. PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. od 9.00 do 14.00.
Szczegółowe informacje dot. rodzajów przyjmowanych przez Punkt odpadów znajdą
Państwo w Biuletynie Informacyjnym, na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń.

sekretariat@pukrumia.pl

●

www.pukrumia.pl

