
ZASADY RECYKLINGU

BIO (trawa, liscie)

ODPADY ZMIESZANE 
(CZARNY POJEMNIK)

METALE I TWORZYWA  SZTUCZNE 
(ŻÓŁTY WOREK)

SZKŁO (ZIELONY WOREK)

PAPIER (NIEBIESKI WOREK)

WRZUCAMY:
bioodpady i odpady zielone, resztki żywności, obierki z owoców  
i warzyw, skórki owoców, trawę, gałęzie, skorupki jaj, fusy po kawie  
i herbacie.

NIE WRZUCAMY:
kości, mięsa, piasku, kamieni, papierosów, popiołu, odchodów 
zwierzęcych, odpadów z tworzyw sztucznych, folii, metalu, 
przeterminowanych lekarstw.

WRZUCAMY:
odpady kuchenne, zabrudzone opakowania plastikowe, porcelanę, talerze, zabawki, 
opakowania po dezodorantach, styropian opakowaniowy, gumę, pampersy, popiół, 
artykuły higieniczne (patyczki higieniczne, wata itp.), potłuczone szyby.

NIE WRZUCAMY:
odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowań po lekach, leków przeterminowanych, 
farb, olejów i ich opakowań, pojemników po środkach ochrony roślin, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (m.in. żarówek, lamp, kineskopów, świetlówek, baterii 
i akumulatrów), sprzętu agd i rtv, komputerów, odpadów wielkogabarytowych (m.in.:   
mebli, wykładzin, dywanów, materacy, wózków).

WRZUCAMY:
butelki typu PET po wodzie i napojach, opakowania po chemii gospodarczej (po 
płynach do prania, szamponach, płynach do płukania), plastikowe pojemniki, kubki np. 
po jogurtach, serkach itd., inne opakowania z tworzyw sztucznych, plastikowe torebki, 
plastikowe opakowania po żywności, opakowania z metali i metali kolorowych, puszki 
metalowe (po napojach i konserwach), opakowania wielomateriałowe po napojach (tzw. 
Tetrapaki).

NIE WRZUCAMY:
styropianu, opakowań po oleju, opakowań po farbach, chemikaliach, folii budowlanej, 
tworzyw piankowych, pieluch jednorazowych typu pampers, opakowań z plastiku  
w połączeniu z innymi materiałami, zabawek, opakowań po aerozolach, baterii.    

WRZUCAMY:
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach 
alkoholowych, szklane butelki po sokach, szklane opakowania po 
kosmetykach. Dokładne mycie opakowań nie jest konieczne.

NIE WRZUCAMY:
porcelany i ceramiki, doniczek, żarówek, lamp neonowych, 
fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, szkła stołowego, 
okularowego, żaroodpornego, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb 
samochodowych i okiennych.

WRZUCAMY:
papierowe opakowania, opakowania z kartonu, pudła kartonowe, 
książki, gazety, magazyny, zeszyty katalogi, torby papierowe.

NIE WRZUCAMY:
papieru tłustego i zanieczyszczonego, kalki, folii aluminiowych, papieru  
z domieszką tworzyw sztucznych, opakowań po papierosach.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

BUDUJESZ?   
REMONTUJESZ?

CZY WIESZ, ŻE?

Zamów kontener na odpady budowlane. 
Tanio i szybko podstawimy kontener o poj. 
2,5, 5 lub 7 m3.
Skontaktuj się z Lekaro: 22 112 02 84

Twoje odpady trafiają do jednej z najnowocześniejszych  w Polsce  
sortowni odpadów tj. instalacji LEKARO.

na tyle różnych surowców wtórnych dzieli się odpady 
komunalne w sortowni Lekaro

razy mniej odzyskuje się surowców wtórnych  
z odpadów źle posortowanych, dlatego tak ważna jest 
segregacja w domach

lat rozkłada się plastikowa butelka

butelek PET służy do produkcji 1 polarowej bluzy

ton nie trafia rocznie do składowania dzięki odzyskowi 
odpadów przez Lekaro

drzew uniknęło wycinki dzięki odzyskowi papieru 
przez Lekaro w zeszłym roku
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więcej ciekawostek znajdziesz na www.lekaro.pl 

URZĄD MIEJSKI  
W HALINOWIE
05 - 074 HALINÓW
UL. SPÓŁDZIELCZA 1
ODPADY@HALINOW.PL
TEL. 22 783 60 20 WEWN. 201

 LEKARO
WWW.LEKARO.PL
HALINOW@LEKARO.PL
LEKARO@LEKARO.PL
TEL. 22 112 02 84

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się
w Długiej Kościelnej przy gminnej oczyszczalni ścieków    
PSZOK przyjmuje odpady:
• Odpady wielkogabarytowe, meble
• Zużyte opony
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie
• Odpady budowlane, gruz
• Leki
• Popiół
• Lampy, świetlówki
PSZOK czynny jest (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od 
pracy):
• w piątki od 11:00 do 18:00
• w soboty od 10:00 do 15:00 


