
POJEMNIK/WOREK
ŻÓŁTY

POJEMNIK / WOREK
ZIELONY

POJEMNIK / WOREK
NIEBIESKI

POJEMNIK / WOREK
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POJEMNIK / WOREK
SZARY LUB CZARNY

POZOSTAŁE
ODPADY

WRZUCAMY

TWORZYWA SZTUCZNE:
Puste butelki plastikowe po 
napojach, puste butelki 
plastikowe po kosmetykach i 
środkach czystości (np. po 
szamponach, płynach), 
plastikowe opakowania po 
żywności (np. kubki po 
jogurtach, margarynach), folie 
opakowaniowe, worki foliowe, 
torebki plastikowe, tacki 
plastikowe, czyste kanistry 
plastikowe.

METALE:
Puszki po napojach, konserwach,
folię aluminiową, metalowe 
kapsle z butelek, zakrętki 
słoików i innych pojemników.

OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE:
Kartoniki po napojach (np. 
sokach, mleku).

WRZUCAMY

Szklane butelki i słoiki po 
napojach i żywności, butelki po 
napojach alkoholowych, szklane 
opakowania po kosmetykach.

WRZUCAMY

Opakowania z papieru lub 
tektury (np. kartony), gazety i 
czasopisma, katalogi, prospekty, 
foldery, papier szkolny i 
biurowy, książki, zeszyty, torebki
papierowe, papier pakowy.

WRZUCAMY

Gałęzie drzew i krzewów, liście, 
kwiaty, skoszoną trawę, trociny, 
korę drzew, owoce, warzywa.

WRZUCAMY

Pozostałości po wydzieleniu z 
masy odpadów nadających się do
recyklingu oraz odpadów 
niebezpiecznych, np. worki z 
odkurzacza, pampersy, kobiece 
art. higieniczne, lustra, szkło 
płaskie, ceramikę, popiół, 
niedopałki papierosów, 
opakowania po dezodorantach.

Meble i inne odpady 
wielkogabarytowe
Odbierane 2 razy w roku w 
terminach uzgodnionych z 
podmiotem odbierającym 
odpady. Poza harmonogramem 
dostarczanie ich do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych.Zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny
Odbierany podczas ustalonych 
zbiórek. Dostarczanie ich do 
Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych.

Przeterminowane leki
Należy gromadzić w 
pojemnikach umieszczonych w 
aptekach:
Apteka „Łebska”
ul. 10 Marca 2,
Apteka „Słowińska”
ul. Kościuszki 70a.

Zużyte baterie
Należy gromadzić w 
pojemnikach umieszczonych w 
urzędach, placówkach 
oświatowych, w sklepach ze 
sprzętem elektrycznym, 
oświetleniowym.

Pozostałe odpady
Niebezpieczne: farby, kleje, 
rozpuszczalniki, środki ochrony 
roślin, aerozole, środki 
czyszczące, opakowania po tych 
substancjach, lampy 
fluorescencyjne i akumulatory. 
Odbierane podczas ustalonych 
zbiórek. Dostarczanie ich do 
Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych.

NIE WRZUCAMY

Butelek i pojemników po olejach
spożywczych i samochodowych, 
opakowań po olejach 
silnikowych, smarach, puszek po
farbach, opakowań po 
aerozolach, opakowań po 
środkach chwastobójczych czy 
owadobójczych, części karoserii 
samochodowych, zużytego 
sprzętu elektronicznego i 
elektrycznego, zużytych baterii i 
akumulatorów, strzykawek, 
artykułów medycznych.

NIE WRZUCAMY

Szkła płaskiego (szyby okienne, 
samochodowe), szkła stołowego 
– żaroodpornego, ceramiki, 
porcelany, doniczek, żarówek i 
świetlówek, luster, witraży, 
monitorów, telewizorów.

NIE WRZUCAMY

Papieru powlekanego folią, 
kalek, kartonów po mleku i 
napojach, jednorazowych 
pieluch, pampersów, wacików, 
worków po nawozach, cemencie 
i innych materiałach 
budowlanych, tapet, tłustego i 
zabrudzonego papieru  (np. 
papierowych opakowań po 
maśle, margarynie, twarogu).

NIE WRZUCAMY

Kości zwierząt, mięsa, padliny 
zwierząt, oleju jadalnego, 
drewna impregnowanego, płyt 
wiórowych, popiołu, odchodów 
zwierzęcych, leków, odpadów 
kuchennych.

NIE WRZUCAMY

Odpadów ogrodowych, 
skoszonej trawy, liści, gałęzi, 
opakowań po lekach, farbach, 
odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych, żarówek i 
świetlówek, lamp, baterii i 
akumulatorów.

Kalendarze z całorocznym harmonogramem wywozu odpadów dostarczone zostaną przez firmę z którą gmina podpisała umowę.
Odbiór odpadów nie może odbywać się w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.


