
Do pojemników na odpady komunalne NIE WRZUCAMY – popio-
łu, gruzu, kamieni, piachu, odpadów niebezpiecznych, leków, ole-
jów silnikowych, smarów, opakowań po środkach toksycznych. 

Odbiór popiołu odbywa się w systemie workowym jedynie we 
wskazanych w harmonogramie terminach.

Wielkogabaryty – zaliczamy: odpady dużych rozmiarów (np. me-
ble), zużyty sprzęt RTV, AGD (kompletny), zużyte opony samo-
chodowe. 

Nie wystawiamy – części samochodowych, armatury łazienko-
wej, gruzu.

Informujemy, że odpady wielkogabarytowe, popiół, odpady zielone 
wystawione poza wyznaczonymi terminami nie będą odbierane.
 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)
Odpady typu: metale, tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, zuży-
ty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielko-
gabarytowe, zużyte opony, szkło, papier, plastik, odpady zielone, 
odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady proble-
matyczne np. (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach 
i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje, przeterminowane leki 
i  chemikalia), gruz, odpady poremontowe, popiół można nieod-
płatnie przekazać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK).

Punkty  mieszczą się w: 
Lubartowie – ul. Nowodworska 14, 
(czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10:00-18:00)

Ostrowie Lubelskim – ul. Batalionów Chłopskich 35 
(czynny w czwartki i soboty w godzinach 8:00-16:00). 

Regulamin PSZOK Lubartów można znaleźć na stronie PGK 
Lubartów (www.pgk.lub.pl). Na stronie www.zwiazekgmin.lubar-
tów.pl odnajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje, w tym 
aktualne harmonogramy odbioru odpadów.

JAK DO NAS TRAFIĆ:
Biuro ZKGZL znajduje się w budynku Gimnazjum nr 2, pokój nr 10 
(parter) w Lubartowie, ul. Lubelska 68. Jadąc w stronę Lublina 
– budynek przy światłach przed TESCO. Biuro czynne jest od po-
niedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-14:00

JAK SEGREGOWAĆ 
Segregujemy odpady na dwie kategorie:
1.  Frakcję suchą zawierającą: papier, plastik, metale, opakowania 

wielowarstwowe. 
2. Szkło  opakowaniowe.

DO WORKÓW Z FRAKCJĄ SUCHĄ 
Wrzucamy:
1.  Papier, gazety i tekturę czystą i suchą. Kartony po sokach i mle-

ku (opróżnione z zawartości, zgniecione)
2.  Plastik: butelki plastikowe po napojach, mleku wodzie (opróż-

nione i zgniecione), - reklamówki jednorazowe, opakowania po 
żywności – suche i czyste, reklamówki jednorazowe, kolorowe 
plastiki twarde (zabawki, miski, doniczki), opakowania po che-
mii gospodarczej.

3.  Aluminiowe puszki po napojach, opakowania po konserwach.

Nie wrzucamy:
1.  Opakowań zawierających resztki żywności: plastikowych opa-

kowań po żywności pakowanej hermetycznie, kubeczków po 
produktach mlecznych, folii, tacek i  sztućców jednorazowych 
zabrudzonych tłuszczem  lub żywnością. 

2. Opakowań zabrudzonych resztkami: cementu, wapna, ziemi.
3. Opakowań po lekach.
4. Butelek po olejach.
5. Opakowań po farbach, środkach ochrony roślin itp.
6. Kalki technicznej.
7. Tekstyliów, ubrań.
8. Artykułów higieny osobistej.
9.  Zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych

Pamiętajmy frakcja sucha musi być CZYSTA I SUCHA!

Nie zalecamy mycia odpadów 
ze względu na brak efektu ekologicznego 
i ekonomicznego (zużycie czystej wody!).

Do worków ze szkłem wrzucamy:
1.  Szkło opakowaniowe: słoiki, butelki (opróżnione z zawartości, 

bez korków) Nie ma potrzeby usuwania etykiet ani myć opa-
kowań.

Nie wrzucamy: 
1. Ceramiki: (porcelany, naczyń typu arco, zastawy stołowej).
2. Szklanych opakowań po lekach. 
3.  Kryształów, szklanek, żarówek, szyb okiennych, szkła zbrojone-

go (np. szyby samochodowe!).

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej 
ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów

www.zwiazekgmin.lubartow.pl, zwiazek.zzo@gmail.com
tel: 81 854 21 72,  tel/fax: 81 854 36 15

HARMONOGRAM 
ODBIORU ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

2017 rok

GMINA 
SERNIKI

WAŻNE INFORMACJE – ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
Pojemniki powinny być wystawione w widocznym miejscu, 
przed bramą wjazdową posesji lub przy drodze w dniu odbioru 
o godz. 7:00 

UWAGA! Dołączone naklejki należy nakleić TYLKO na pojemnik na 
odpady komunalne.

W przypadku stwierdzenia złej segregacji odpadów (frakcja sucha, 
szkło) firma odbierze odpad kwalifikując go jako niesegregowany 
i jednocześnie zostawi informację w  postaci naklejki na pojem-
niku właścicielowi nieruchomości. Trzykrotne oddanie w ciągu 
roku kalendarzowego nieprawidłowo posegregowanych odpadów 
może spowodować wszczęcie procedury zmiany opłaty – jak za 
odpady niesegregowane. Informacje o zasadach segregacji znaj-
dują się na harmonogramie odbioru odpadów, workach na odpady 
segregowane (poszczególne frakcje) oraz na stronie internetowej 
ZKGZL, www.zwiazekgmin.lubartow.pl


