
 
 



Zasady optymalnej segregacji  
Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest odseparowanie następujących 
frakcji odpadów:  
 

TWORZYWA SZTUCZNE 
 

Do worka wrzucamy: 

 puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe typu PET, 

 plastikowe zakrętki, 

 puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po kosmetykach i 

środkach czystości, 

 plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, 

kefirach) 



 folia i torebki z tworzyw sztucznych,       

 opakowania (kartoniki) po mleku, sokach itp.  

Do worka nie wrzucamy: 

 butelek i opakowań po olejach samochodowych, smarach,   

 butelek z jakąkolwiek zawartością,  

 opakowań po środkach chwasto – lub owadobójczych, 

 puszek po farbach, baterii,  

 opakowań po aerozolach, styropianu 

 sprzętu AGD.  

Należy zgnieść butelki przed włożeniem ich do pojemnika. 
Zadbaj o czystość opakowań przed wrzuceniem do pojemnika. 

 



OPAKOWANIA SZKLANE 
 

Do worka wrzucamy: 
 butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 
 butelki po napojach alkoholowych, 
 szklane opakowania po kosmetykach. 

    
Do worka nie wrzucamy: 

 porcelany i ceramiki, doniczek, 
 żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, 
 szkła stołowego, szkła okularowego, szkła żaroodpornego,  
 fajansu, 
 ekranów i lamp telewizyjnych, 
 luster, szyb samochodowych i okiennych. 

 
Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do worka. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu jest Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych znajdujący się w Lulkowie, który ma zapewniać odbieranie 
od mieszkańców odpadów, które są problematyczne i których zbieranie „u źródła” 
nie jest ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnione. 

Przyjmowanie odpadów z gospodarstw domowych jest bezpłatne. Transport 
mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

 
Odpady komunalne, które mogą być przekazywane do 
PSZOK:  
 
• makulatura ( papier i tektura ), 

• tworzywa sztuczne, 

• szkło opakowaniowe, 

• opakowania wielomateriałowe, 

• akumulatory i baterie, 

• przeterminowane lekarstwa, 



• chemikalia, 

• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, lodówki, telewizory, 
radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.), 

• meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

• zużyte opony z samochodów osobowych, 

• odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone. 

• metale i złom, 

• opony,  

• odpady budowlane i rozbiórkowe 
 Odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane tylko wówczas, gdy 
pochodzą one z prowadzenia drobnych prac remontowych, niewymagających od 
starosty pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót. 
Pozostałe odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być odbierane za dodatkową 
opłatą.  
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest w każdą sobotę 
miesiąca w godzinach od 10.00 do 12.00  
tel. 61 424 58 73                


