Zasady wyrzucania odpadów ulegających
biodegradacji
Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Luboń na nieruchomościach zamieszkałych położonych w Luboniu odpady
ulegające biodegradacji powinny być zbierane w półprzezroczystych workach z oznaczeniem
rodzaju odpadu, do którego są przeznaczone. Worki te dostępne są w naszej siedzibie,
przy ul. Niepodległości 11 oraz w Urzędzie Miasta Luboń, przy placu Bojanowskiego 2,
pokój 209 , II piętro. Zapisy te obowiązują od 2014 roku, jednak wcześniej nie były tak
restrykcyjnie przestrzegane. Niestety w ostatnim czasie obserwujemy bardzo duże
zanieczyszczenie odpadów ulegających biodegradacji innymi frakcjami. Mieszkańcy
wystawiają w terminie odbioru odpadów biodegradowalnych także inne odpady w
nieprzezroczystych workach, co powoduje, że zawartość worka nie jest widoczna. Dlatego
też prosimy Państwa o wystawianie odpadów w workach, które dostarczamy.
Na terenie nieruchomości niezamieszkałych odpady ulegające biodegradacji zbierane są w
brązowych workach z oznaczeniem rodzaju odpadu, na który są przeznaczone.
Uprzejmie informujemy, że obowiązek wystawiania odpadów w półprzezroczystych workach
dostępnych w naszej siedzibie dotyczy także pozostałych odpadów zbieranych selektywnie,
czyli papieru i plastiku oraz szkła.
Poniżej przedstawiamy dla przypomnienia zasady segregacji odpadów ulegających
biodegradacji:
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
Wrzucamy:
owoce, warzywa, obierki,
liście, kwiaty, skoszoną trawę,
rozdrobnione części drzew i krzewów (mieszczące się we workach),
trociny, korę drzew.
NIE WRZUCAMY:
odpadów zawierających mięso lub kości zwierzęce*,
odchodów zwierzęcych*,
resztek żywności, pieczywa*,
ziemi, kamieni*,
popiołu z węgla kamiennego*,
gałęzi, konarów (nierozdrobnionych)**.

*ODPADY GROMADZIMY W POJEMNIKACH NA ODPADY ZMIESZANE
**ODPADY ODDAJEMY DO CENTRALNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW, ZLOKALIZOWANEGO W SIEDZIBIE
SPÓŁKI KOM-LUB PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 11. PUNKT CZYNNY JEST OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD
14.00-18.00 ORAZ W SOBOTY W GODZINACH OD 8.00-14.00.

Kom-Lub Sp. z o.o. Luboń

Nowe harmonogramy wywozów odpadów
Aktualny harmonogram wywozów
Alfabetyczny wykaz ulic z podziałem na rejony R I – R VII

Diament Polskiej Jakości

Kom-Lub otrzymał Wielkopolską Nagrodę Jakości
We wspaniałych wnętrzach Sali Białej odrestaurowanego poznańskiego Bazaru 15 listopada
2012r. Paweł Leszek Klepka – prezydent Unii Wielkopolan, a w imieniu Wielkopolskiego
Instytutu Jakości – Michał Kłos, wręczyli wyróżnienie lubońskiej firmie.
Wyróżnienie I stopnia w kategorii firm małych za wybitne osiągnięcia w Zarządzaniu przez
Jakość odebrał p. Tadeusz Urban dyrektor lubońskiej firmy Kom-Lub. Organizatorem
wręczenia nagród był Wielkopolski Instytut Jakości i patronujące przedsięwzięciu
stowarzyszenie Unia Wielkopolan.
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