
INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBSZA  DLA MIESZKAŃCÓW!!! 

Informujemy, że w Gminie Lubsza od 1 lipca 2013r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

WRZUCAMY: 

- ogrodowe (ścięta trawa, liście, 

drobne gałęzie, chwasty, małe 

kawałki drewna, spadłe owoce, 

odpady po owocach i warzywach, 

choinki, zwiędłe kwiaty cięte i 

doniczkowe) 

- kuchenne (obierki, skórki, 

resztki cytrusów, skorupki jajek, 

pieczywo, fusy, zepsutą żywność) 

- opakowaniowe ulegające 

biodegradacji 

- butelki i słoiki, pozostałe szkło 

opakowaniowe 

- papier, tektura, metal,  

pieluchy, popiół, tworzywa 

sztuczne, tkaniny, odpady 

higieniczne,  

odchody zwierzęce, opakowania 

po olejach jadalnych, odpady 

szklane i bioodpady, których nie 

wolno umieszczać w 

pojemnikach koloru zielonego i 

brązowego 

 

NIE WRZUCAMY: 

- kości, mięsa, odchodów 

zwierzęcych, papieru, folii, 

popiołu i zmiotek ulicznych 

- opakowań po środkach ochrony 

roślin, środkach medycznych i 

truciznach, porcelany, ceramiki, 

metalowych nakrętek czy kapsli  

- mebli, odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, 

zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, opon, baterii, 

akumulatorów, chemikaliów, 

leków oraz opakowań po nich, 

żarówek, zużytych olejów 

silnikowych, odpadów, które 

należy umieszczać w 

pojemnikach na szkło i 

bioodpady 
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UWAGA!  Dopuszcza się możliwość stosowania pojemników innego koloru, wówczas taki pojemnik musi 

być oklejony naklejką o formacie A4 z oznaczeniem na jakie odpady jest przeznaczony. 

Dopuszcza się prowadzenie selektywnej zbiórki bioodpadów do własnego kompostownika, po 

wcześniejszym zgłoszeniu do gminy oświadczenia o składowaniu bioodpadów do własnego 

kompostownika 

Odpady w zależności od ich rodzaju odbierane będą z różną częstotliwością: 

 Harmonogram 

odbierania przez 

operatora 

Mikro 

gospodarstwa 

1 osobowe 

Małe 

gospodarstwa  

2 osobowe 

 

Średnie gosp.  

3 osobowe 

Duże 

gospodarstwa 

4 osobowe i 

większe 

Zabudowa jednorodzinna  

i zagrodowa 

Pojemność [l] 

odpady zmieszane 

pozostałe w 

przypadku nie 

zadeklarowania 

selektywnego 

zbierania 

co 2 tygodnie 110 lub 120 180 240 240 

odpady zmieszane 

pozostałe w 

przypadku 

zadeklarowania 

selektywnego 

zbierania 

co 2 tygodnie 80 110 lub 120 140 140 

szkło raz na kwartał 60 80 110 lub 120 110 lub 120 

bioodpady co  2 tygodnie 60 60 80 80 

 

UWAGA! – jeden pojemnik - koloru szarego lub czarnego zostanie dostarczony przez odbiorcę odpadów. 

NIESELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW 

W przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej – jeden 

pojemnik koloru czarnego lub szarego dla odpadów zmieszanych, na koszt własny mieszkańca – opłata 

80zł /m-c! 

PAMIĘTAJ O OPŁACIE ŚMIECIOWEJ 

Do 10 dnia każdego miesiąca należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji. Opłata ma być wnoszona na indywidualne konto płatnika  z 

dopiskiem w tytule przelewu – „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.  Opłaty dokonywane 

w punktach obsługiwanych przez Bank Spółdzielczy Oława będą pobierane bez dodatkowych  kosztów. 


