
RODZAJ ODPADU

Papier i tektura

Szkło

Metale i tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe)

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów

Odpady zmieszane

Odpady wielkogabarytowe

Odpady remontowo-budowlane 

Odpady zielone

Przeterminowane chemikalia

Przeterminowane leki

Zużyte baterie i akumulatory

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyte opony

SAMODZIELNE 
DOSTARCZENIE 
DO PSZOK

ODBIÓR 
Z TERENU 
NIERUCHOMOŚCI

Od 1 lipca 2018 roku na terenie Lublina zaczniemy 
selektywnie zbierać odpady wg zasad, wynikających 
z rozporządzenia:

W ramach zmiany systemu selektywnej zbiórki nie 
ma konieczności składania deklaracji przez miesz-
kańców.

Zmiany w sposobie selektywnej zbiórki wynikają
z Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 29 grudnia 2016 roku (Dz.U.2017.19).

sprawdź szczegóły: 

www.odpady.lublin.eu

SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

OD 1 LIPCA 2018

NOWE ZASADY

Obowiązek dotyczy
wszystkich właścicieli nieruchomości.

                  

• Oddziel to, co można odzyskać, czyli surowce!
• Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucaj tylko 
to czego się nie da odzyskać. 
• Uwaga na odpady niebezpieczne i problemowe. 
Nigdy nie wrzucaj ich do pojemników na odpady 
zmieszane.

Na dotychczasowych zasadach będzie prowadzona 
segregacja pozostałych frakcji tj.:
• odpadów zielonych 
• odpadów remontowo- budowlanych 
• odpadów wielkogabarytowych
• elektroodpadów
• odpadów niebezpiecznych
• przeterminowanych leków 
• zużytych opon 
• baterii i akumulatorów

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W LUBLINIE

do 1m³ na gospodarstwo 
domowe na rok

PAPIER I TEKTURA
pojemnik / worek niebieski 

 
TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

pojemnik / worek żółty

SZKŁO
pojemnik / worek zielony 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
pojemnik brązowy



Dofinansowano ze środków  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI 
ODPADÓW W CAŁEJ POLSCE

Gmina Lublin jest zobowiązana do wprowadzenia nowych 
zasad selektywnej zbiórki odpadów od dnia 1 lipca 2018 r. 
Wynika to z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 
2017.19). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 lipca 
2017 r., zgodnie z jego zapisami gmina Lublin ma zapew-
niony okres przejściowy na wdrożenie nowych zasad 
selektywnej zbiórki, który kończy się z dniem zakończenia 
umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Wchodzące w życie zmiany do Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Lublin (Dz. Urz. 
Województwa Lubelskiego 2018.1017 z dnia 2018-03-09)– 
dotyczą wszystkich właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych i niezamieszkałych.

Za dostarczenie pojemników i worków na teren nierucho-
mości zamieszkałej odpowiada przedsiębiorca odbierają-
cy odpady komunalne. Właściciel nieruchomości określa 
ilość i pojemność pojemników przeznaczonych do zbiera-
nia odpadów komunalnych oraz wyznacza miejsce pod ich 
usytuowanie.

Dla każdej zbieranej frakcji odpadów stosuje się oddzielne 
pojemniki lub worki.

Obowiązują nowe częstotliwości odbioru. Szczegóły na 
stronie www.odpady.lublin.eu

METALE 
I TWORZYWA 

SZTUCZNE

BIO

SZKŁO

PAPIER 
I TEKTURA

• plastikowe butelki po napojach i opakowania 
po produktach spożywczych 

• plastikowe worki, reklamówki, folie aluminiowe
• opakowania wielomateriałowe 

(np. kartony po mleku i sokach) 
• opakowania po środkach czystości 

i kosmetykach 
• puszki po napojach i konserwach 
• zakrętki od słoików i kapsle
• zabawki wykonane w całości z plastiku

• opakowania z papieru, kartonu
• torby i worki papierowe 
• gazety i czasopisma 
• katalogi i ulotki
• zeszyty i książki 
• papier pakowy 
• wydruki na papierze biurowym

• opróżnione szklane butelki i słoiki 
po napojach i żywności 

• szklane opakowania po kosmetykach 
(jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych 
kilku surowców)

• odpadki warzywne i owocowe 
• resztki jedzenia 
• fusy po kawie, herbacie
• skorupki jajek

Do pojemnika / worka niebieskiego wrzucamy:

Do pojemnika / worka zielonego wrzucamy:

Do pojemnika brązowego wrzucamy:

Do pojemnika / worka żółtego wrzucamy:

• zużytych ręczników i chusteczek papierowych 
• papieru lakierowanego i powleczonego folią 
• kartonów po mleku i napojach
• papieru zatłuszczonego lub bardzo brudnego
• worków po nawozach i materiałach 
   budowlanych
• tapet, podpasek, pieluch

• stłuczki szklanej
• ceramiki, porcelany, kryształów
• szkła żaroodpornego
• żarówek, świetlówek, reflektorów
• luster
• monitorów i lamp telewizyjnych
• szyb okiennych
• zniczy z resztkami wosku
• pustych, szklanych opakowań po lekach
• opakowań po rozpuszczalnikach, olejach

• butelek i pojemników z zawartością
• puszek i pojemników po farbach, lakierach, 
   olejach silnikowych
• sprzętu elektronicznego i AGD
• zużytych artykułów medycznych (strzykawek, 

plastrów opatrunkowych)
• zużytych ubrań, butów

• kości i ości
• odchodów zwierząt i zużytych pieluch
• ziemi, popiołu
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych
• zepsutego mięsa

odpady zmieszane
odpady zmieszane
metale i tworz. sztuczne
odpady zmieszane
odpady zmieszane

odpady zmieszane

odpady zmieszane
odpady zmieszane
odpady zmieszane
elektroodpady
odpady zmieszane
elektroodpady
odpady zmieszane
odpady zmieszane
odpady zmieszane
odpady niebezpieczne

odpady zmieszane
odpady niebezpieczne

elektroodpady
odpady zmieszane

odpady zmieszane

odpady zmieszane
odpady zmieszane
odpady zmieszane
w PSZOK
w PSZOK
odpady zmieszane

Nie wrzucamy:

Nie wrzucamy:

Nie wrzucamy:
Wrzucamy do 
pojemnika / worka na:

Wrzucamy do 
pojemnika / worka na:

Wrzucamy do 
pojemnika / worka na:

Wrzucamy do 
pojemnika / worka na:

Nie wrzucamy:


