
Zasady segregacji 
odpadów komunalnych
w Gminie Łobez

W razie pytań prosimy o kontakt:

URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE
Łobez, ul. Niepodległości 13
Wydział Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska, pokój nr 7, 
tel. 91 397 61 77

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Łobez, ul. Niepodległości 19A
tel. 91 397 44 65

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany 
jest na terenie przylegającym do dawnego
składowiska odpadów w Prusinowie
(droga w kierunku Worowa).

Od stycznia 2020 r. PSZOK czynny jest
pięć dni w tygodniu:
w dni robocze od wtorku do piątku
w godzinach od 9.00 do 17.00
w soboty od 8.00 do 16.00

Odpady BIO
wrzucamy 
luzem bez worków
i opakowań

odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.)
gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, liście, kwiaty,
trociny i korę drzew,
niezaimpregnowane drzewo,
resztki jedzenia,
popiół drzewny.

kości zwierząt,
oleju jadalnego,
odchodów zwierząt,
drewna impregnowanego,
płyt wiórowych i pilśniowych MDF,
ziemi i kamieni,
innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych).
leków,
popiołu z węgla kamiennego.

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

Odpady
ZMIESZANE

WRZUCAMY:
to, czego nie można odzyskać i co nie powinno
trafić do pojemników na surowce wtórne:
- pieluchy jednorazowe i inne materiały 
   higieniczne,
- zmiotki,
- odzież i tekstylia,
- ceramika, doniczki, porcelana, fajans, kryształ,
- popiół z węgla kamiennego i koksu.

odpadów niebezpiecznych w tym:
- baterii, akumulatorów, 
- lekarstw i odpadów medycznych,
- świetlówek,
- opakowań po środkach ochrony roślin,
elektrośmieci,
odpadów wielogabarytowych,
popiołu drzewnego.

NIE WRZUCAMY:

RADY NA ODPADY 

Szkło
Nie wyrzucaj szklanek,
kieliszków, potłuczonych 
kubków i talerzy do 
pojemnika na szkło. 
Wyrzuć je do śmieci
zmieszanych. 
Ceramika nie nadaje się 
do recyklingu. 

Plastikowe butelki 
Przed wyrzuceniem 
zgniataj plastikowe 
butelki, puszki, kartony. 
Zajmują w ten 
sposób mniej miejsca
w domu, a potem 
także w transporcie. 

Leki 
Nie wyrzucaj 
przeterminowanych 
leków do kosza 
na śmieci. 
Zanieś je do 
najbliższej apteki 
lub oddaj
do PSZOK-u.

RTV AGD 
Baterie, świetlówki, zużyty sprzęt 
elektroniczny i AGD oddawaj
do PSZOK-u lub sklepu ze sprzętem 
elektronicznym. Zawarte w nich
metale ciężkie, kwasy żrące
i korozyjne, a także substancje
rakotwórcze i rtęć muszą zostać 
zneutralizowane. W przeciwnym 
razie zatrują wodę i glebę. 

Odpady remontowo-budowlane 
Odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne, 
w ilości określonej zgodnie
z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku obowiązującym na terenie
Gminy Łobez z gospodarstwa 
domowego, można dostarczyć 
nieodpłatnie do PSZOK-u.


