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POJEMNIK (KUBEŁ) – ODPADY ZMIESZANE 

- wszystkie pozostałe odpady, które nie zostały ujęte w poniższym 

zestawieniu oraz te, które zostały ujęte w grupie „Nie wrzucać” z wyjątkiem 

odpadów niebezpiecznych (farby, lakiery), które należy dostarczać do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Komunalnych Odpadów Problemowych. PSZKOP  

przyjmuje wyselekcjonowane odpady komunalne z terenu gminy od 

poniedziałku do piątku minimum 4 godziny dziennie od godziny 10.00 do 

14.00, w soboty na zgłoszenie telefoniczne w dniu poprzednim. 

 

JAK SEGREGOWAĆ? 
 

WOREK ZIELONY - SZKŁO 

- butelki po napojach, czyste słoiki, przezroczyste naczynia szklane, 

opakowania szklane po kosmetykach i chemii gospodarczej. 

Nie wrzucać: 

- szyb, luster, porcelany i porcelitu, żarówek, lamp, kloszy, luksferów, 

opakowań po lekach. 

WOREK NIEBIESKI - PAPIER I MAKULATURA 

- gazety, ulotki, katalogi, zeszyty, zniszczone książki i czasopisma, papier 

biurowy (kartki papieru), małe kartoniki, zduszone kartoniki po napojach 

(mleko, soki) papierki po słodyczach, worki i woreczki papierowe, papier 

ozdobny i opakowaniowy, papierowe wytłoczki po jajkach, gilzy (rury od 

nawijania ręczników i papieru toaletowego).  

WWWOOORRREEEKKK   ŻŻŻÓÓÓŁŁŁTTTYYY   ---   PPPLLLAAASSSTTTIIIKKK   

- butelki plastikowe (wszystkie kolory z nakrętkami, najlepiej zduszone bez 

powietrza), pojemniki po chemii gospodarczej (np. żele, płyny), opakowania 

po chemii gospodarczej (po szamponach, płynach, proszkach), plastikowe 

wypraski po jajkach, kubeczki po jogurtach i żywności, folia opakowaniowa 

cienka i bąbelkowa wszystkie kolory, reklamówki grube i cienkie, paski z 

pakowania palet, kartonów i opakowań zbiorczych, folia „szeleszcząca” 

i stretch z owijania, małe doniczki, wiaderka, kubeczki, pudełka plastikowe.  

WOREK CZARNY - BIOMASA 

- zielone resztki kuchenne (obierki z warzyw i owoców), trawa, kwiaty, liście 
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DODATKOWE WORKI WŁASNE  

(dowolna wielkość i kolor) 

Wszystko co nie zmieści się w 4 w/w workach oraz: 

- puszki aluminiowe, metalowe, kapsle, wieczka, ubrania, materiały i buty; 

drobne plastiki (artykuły biurowe, gospodarstwa domowego, worki 

wielomateriałowe (po paszach), ziemniakach, cemencie, drobne metale 

(garnki, kratki, druty, narzędzia), opakowania styropianowe i styropian w 

kawałkach, drobne elementy drewniane (skrzyneczki, koszyczki), zabawki. 

OBOK POJEMNIKA WYSTAWIAMY 

- małe i średnie gabaryty; stoły i krzesła ogrodowe z plastiku, grille, 

poduszki, koce, kołdry, dywaniki, obrazy, skrzynki i pudła plastikowe, małe 

szafki, duże kartony, złom, palety drewniane i plastikowe. 

 

FIRMA LS-PLUS NIE ODBIERZE WYSTAWIONYCH: 

- Opon, okien, odpadów z remontów i rozbiórek, gruzu i kamieni, odpadów z 

demontażu i remontów samochodów i maszyn, biomasy w formie korzeni i 

krzewów, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, kleje, chemia itp.), azbest i 

eternit. 

Segregując proszę pamiętać o zgnieceniu puszek, kartonów, butelek 

plastikowych przed wrzuceniem do pojemnika, worka. 

Bioodpady, odpady wielkogabarytowe, poremontowe, zużyty sprzęt 

elektroniczny, również odpady zaliczane do tzw. niebezpiecznych - zużyte 

baterie i akumulatory, opony, przeterminowane lekarstwa, pozostałości 

lakierów, rozpuszczalników pochodzące z gospodarstw domowych należy 

przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Komunalnych Odpadów 

Problemowych Torzym ul. Młyńska (obiekty byłej oczyszczalni ścieków). 

 


