
LUBOŃSKI 
PORADNIK

SEGREGACJI
ODPADÓW

BIOODPADY ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE

WRZUCAMY:
skoszoną trawę, liście, kwiaty, chwasty, trociny, 
korę drzew, gałęzie drzew oraz krzewów, 
niezaimpregnowane drewno, odpadki warzywne 
i owocowe (np. obierki), resztki jedzenia pochodze-
nia roślinnego, (bez mięsa, kości), skorupki jajek, 
skorupki orzechów, pestki, rodzynki, zepsute owoce 
i warzywa, fusy po kawie i herbacie, przeterminowane 
owoce kandyzowane

NIE WRZUCAMY:
odpadów zawierających kości i ości, chleba i innego 
pieczywa, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, 
mięsa, jajek, ziemi, popiołu, kamieni, gałęzi, konarów 
(nierozdrobnionych)

WYSTAWIAMY:
stare meble np. (szafy, krzesła, kanapy), opony z pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. w ilości do 8 szt. 
rocznie z jednego gospodarstwa domowego, materace, kołdry, 
pierzyny, dywany, rowery, wózki dziecięce, obrazy

SPRZĘT ELEKTRYCZNY 
ORAZ ELEKTRONICZNY

NIE WYSTAWIAMY: 
umywalek, brodzików, wanien, ceramiki sanitarnej, grzejni-
ków, płytek, farb, lakierów, gruzu i innych odpadów budowla-
nych, styropianu, wiader, folii, belek, paneli, ram okiennych, 
drzwi, części samochodowych, motorowerowych, kartonów 
z odpadami domowymi, odpadów ogrodowych

WYSTAWIAMY:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (urządzenia radiowe 
i telewizyjne, sprzęt komputerowy, urządzenia gospodarstwa 
domowego (AGD), wszelkiego rodzaju żarówki i świetlówki, 
baterie, akumulatory oraz inne urządzenia zasilane prądem 
elektrycznym)

• wytworzone bioodpady wrzucamy luzem do brązowego 
pojemnika (bez worków)

• pojemnik należy wystawić zgodnie z harmonogramem 
odbioru przed posesję

• odpady wielkogabarytowe należy wystawić zgodnie 
z harmonogramem odbioru przed posesję

• zużyty sprzęt powinien być kompletny

Szanowni Państwo, zachęcamy do pobierania na tele-
fony komórkowe aplikacji „Kiedy wywóz”, zawierającej 
harmonogram wywozu odpadów komunalnych. Aplikację 
można pobrać bezpłatnie na smartfony na naszej stronie 
internetowej www.lubon.pl oraz w sklepach Google Play, 
App Store i Windows Store.
Aplikacja umożliwia przesłanie do urzędu informa-
cji o nieprawidłowościach w procesie zbiórki odpadów 
oraz o dostrzeżonym przez użytkownika błędzie 
w harmonogramie wywozu. Możecie Państwo także 
poinformować o lokalizacji „dzikich wysypisk” (funkcja 
umożliwia przesłanie zdjęć „dzikiego wysypiska”).
Program posiada także funkcję „push notification 
service” (usługa aktywnych powiadomień), dzięki której 
dzień wcześniej w telefonie wyświetli się przypomnie-
nie o planowanym odbiorze danej frakcji odpadów. Za 
pośrednictwem aplikacji będziemy przesyłać Państwu 
przypomnienia o terminie wnoszenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi oraz inne ważne komunikaty.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH
ul. Niepodległości 11 w Luboniu , tel. 61 813 05 51

ODDAJEMY:
odpady budowlane i poremontowe (np. tapety, parkiet, 
panele, wata szklana), baterie, umywalki, brodziki, wan-
ny, ceramika sanitarna, tekstylia, choinki, odpady elek-
tryczne i elektroniczne (np. czajniki elektryczne, karty 
SIM, laptopy, słuchawki, radioodbiorniki, telewizory, 
telefony stacjonarne i komórkowe, toner i tusz do dru-
karki, żarówki nowej generacji np. typu LED), igły, strzy-
kawki, paski do pomiaru cukru, opakowania po farbach, 
lakierach oraz areozolu

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W TELEFONIE

Aplikacja mobilna 
KIEDY WYWÓZ

POBIERZ APLIKACJĘ 
I BĄDŹ NA BIEŻĄCO!



WRZUCAMY:
do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać 
wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recy-
klingu: zatłuszczony papier, papier woskowany, papier 
mokry, zabrudzone folie, zużyte ręczniki papierowe i chu-
steczki higieniczne, paragony, papier do pieczenia, papier 
fotograficzny, papier lakierowany i powleczony folią (np. 
opakowanie po maśle), artykuły higieniczne (np. pielu-
chy, patyczki do uszu), bandaże i plastry, szkło stołowe, 
szkło żaroodporne, ceramika, porcelana, kryształy, lustra, 
worki po cemencie i zaprawach, mięso, kości i ości, włosy, 
sierść, resztki żywności wieloskładnikowej (sałatki, zapie-
kanki, kanapki itp.), resztki jajek, gumy do żucia, worki 
od odkurzacza, popiół, odchody zwierząt i materiały nimi 
zanieczyszczone (np. żwirek i ściółka), kredki, szczoteczki 
do zębów, świeczki, znicze, akwaria i terraria, biżuterię, 
obuwie i odzież

WRZUCAMY:
odkręcone i zgniecione plastikowe butelki, nakrętki, kap-
sle, metalowe zakrętki od słoików oraz butelek szklanych, 
opakowania po żywności, plastikowe opakowania po che-
mii gospodarczej (np. szamponach, płynach do mycia na-
czyń), plastikowe worki, reklamówki, opakowania wielo-
materiałowe (np. kartony po napojach, mleku), metalowe 
puszki (np. po konserwach), drobny złom żelazny i metali 
kolorowych, czysty i drobny styropian (niebudowlany), 
wiadra, plastikowe i metalowe doniczki, garnki, blachy 
kuchenne, folie bąbelkowe

WRZUCAMY:
opakowania z papieru, kartonu, rolki po papierze 
toaletowym, torby, gazety i czasopisma, katalogi, 
ulotki, papier z niszczarki, papier biurowy, zeszyty, 
książki, papier pakowy

WRZUCAMY:
szklane butelki i słoiki po napojach oraz żywności 
(bez zakrętek), szklane opakowania po kosmetykach 
(jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku 
surowców)

ODPADY NIESEGREGOWANE 
(ZMIESZANE)

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, 
OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE
PAPIER SZKŁO

• wytworzone odpady wrzucamy do worka lub luzem do 
pojemnika

• pojemnik należy wystawić zgodnie z harmonogramem 
odbioru przed posesję, worki ustawione przy pojemni-
kach nie są odbierane

• z opakowania usuwamy zawartość np. resztki napojów, 
jedzenia

• opakowanie zgniatamy i wrzucamy do worka
• worek należy wystawić zgodnie z harmonogramem od-

bioru przed posesję

• usuwamy zszywki oraz metalowe lub plastikowe części
• wrzucamy do worka
• worek należy wystawić zgodnie z harmonogramem od-

bioru przed posesję

• z opakowania usuwamy zawartość np. resztki napojów, 
jedzenia

• wrzucamy do worka
• worek należy wystawić zgodnie z harmonogramem od-

bioru przed posesję

NIE WRZUCAMY:
odpadów komunalnych, które należy segregować wrzu-
cając do pojemników lub worków na: tworzywa sztuczne, 
metale, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło oraz 
bioodpady

NIE WRZUCAMY:
opakowań z zawartością, zużytego sprzętu elektroniczne-
go, baterii, akumulatorów, opakowań po środkach ochro-
ny roślin, opakowań po nawozach, opakowań po olejach, 
opakowań po płynach chłodniczych i środkach chemicz-
nych, plastikowych zabawek, szczoteczek do zębów, strzy-
kawek, opakowań po lekach z zawartością, jednorazo-
wych naczyń, części samochodowych, wkładów ze zniczy, 
sztucznych kwiatów

NIE WRZUCAMY:
tłustego, zabrudzonego i mokrego papie-
ru, papieru higienicznego (np. toaletowego, 
chusteczek, ręczników, wacików, pieluch), papieru 
lakierowanego, woskowanego i powleczonego fo-
lią, kalek i papierów przebitkowych, paragonów, 
papieru do pieczenia, kartonów po mleku i napojach 
(tzw. opakowań wielomateriałowych), papierowych 
worków po nawozach, cemencie i zaprawach oraz 
innych materiałach budowlanych, tapet, zatłuszczo-
nych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych

NIE WRZUCAMY:
szkła stłuczonego, ceramiki, doniczek, porcela-
ny, kryształów, szkła okularowego, opakowań po 
lekach z zawartością, szkła żaroodpornego, zniczy, 
żarówek, świetlówek, reflektorów, opakowań po 
rozpuszczalnikach i olejach, luster, szyb okiennych 
i zbrojonych, monitorów, lamp telewizyjnych, termo-
metrów


