Zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Lubanie
W „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie” ustalono
zasady segregacji odpadów w podziale na frakcję suchą, mokrą i popiół.
Do frakcji suchej zalicza się:
a) papier, w tym: gazety i czasopisma, kolorowe magazyny, książki, zeszyty, torebki i
worki papierowe, opakowania papierowe typu karton i tektura, prospekty, katalogi,
ulotki,
b) metale, w tym: puszki po napojach oraz inne opakowania z metali kolorowych,
c) tworzywa sztuczne, w tym: wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po
napojach, puste butelki typu PET, opakowania plastikowe po kosmetykach, tubki po
paście, opakowania plastikowe po chemii gospodarczej, artykuły gospodarstwa
domowego z tworzyw sztucznych, pojemniki i naczynia z tworzyw sztucznych,
oczyszczone z resztek żywności opakowania plastikowe, woreczki i reklamówki
foliowe,
d) szkło, w tym: szklane butelki po napojach, słoiki po żywności, szklanki, szklane
opakowania po kosmetykach, szkło ozdobne,
e) opakowania wielomateriałowe, czyli opakowania wykonane co najmniej z dwóch
różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub przy zastosowaniu
prostych metod mechanicznych, w tym: kartony po sokach, mleku itp. produktach,
f) inne odpady suche typu: pieluchy, wata, niedopałki papierosów, guma (nie opony),
skóra, drewniane opakowania mieszczące się w pojemniku, tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki), resztki odzieży, tekstylia, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy,
g) inne, które mają podobne właściwości do wymienionych w lit. a-f oraz nie ulegają
biodegradacji;
Do frakcji mokrej zalicza się:
a) ulegające biodegradacji odpady kuchenne, w tym: resztki i obierki warzyw i owoców,
resztki po posiłkach, resztki mięsa i ryb, kości, filtry po kawie, fusy po kawie i
herbacie, skorupki po jajkach i orzechach,
b) odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
c) odpady zielone: części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodów, za wyjątkiem
odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji parków, zieleńców,

d) inne odpady mokre ulegające biodegradacji, w tym: zużyte ręczniki papierowe, zużyte
chusteczki higieniczne, mokry i zabrudzony papier oraz mokry i zabrudzony karton
bez dodatków innych materiałów, np. folii,
e) inne odpady nadające się do kompostowania, czyli biodegradowalne.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kucerzu odbierane są od
mieszkańców takie odpady jak:
przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyte akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, folie po kiszonkach,
worki po nawozach, odpady budowlano – rozbiórkowe (do 0,5 m 3 na zabudowę/rok), opony
(do 4 szt. na zabudowę/rok), odpady zielone (w przypadku zaistnienia potrzeby), popiół (w
miesiącach od 1 maja do 30 września)

Mieszkańcy mają ustawowy obowiązek zbierania odpadów komunalnych powstałych
na terenie nieruchomości zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie, w przypadku
niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych firma odbierająca odpady przyjmuje je jako zmieszane i
powiadamia o tym gminę, która nalicza opłatę jak za odpady zmieszane.
Prosimy o przestrzeganie zasad segregacji na frakcję mokrą suchą i popiół oraz niewrzucanie
do pojemników odpadów, które powinny zostać dostarczone przez mieszkańców do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

