


PLASTIK   
(ŻÓŁTY WOREK) 

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) 

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

PAPIER I TEKTURA 
(NIEBIESKI  WOREK)
 
WRZUCAMY:
papierowe opakowania, opakowania z kartonu, pudła kartonowe, książki, gazety, magazyny, zeszyty katalogi, 
torby papierowe, opakowania wielomateriałowe po napojach (tzw Tetrapaki)
 
NIE WRZUCAMY:
papieru tłustego i zanieczyszczonego, 
kalki, folii aluminiowych, papieru 
z domieszką tworzyw sztucznych, 
opakowań po papierosach

ZASADY RECYKLINGU

• Lekaro jest jednym z największych operatorów 
gospodarki odpadami w Polsce.

• Wszystkie odebrane przez Lekaro odpady są 
poddawane odzyskowi, dzięki czemu odzyskuje 
się wiele surowców wtórnych,  
z których powstają nowe produkty.

• Tylko w 2014 roku dzięki odzyskowi papieru przez 
Lekaro uratowano ponad 130 tys. drzew przed 
wycinką.

CZY WIESZ, ŻE?

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

• odbiór odpadów budowlanych, poremontowych i gruzu,
• podstawianie kontenerów typu kp o poj. 5 lub 7 m3,
• sprzedaż pojemników na odpady,
• odbiór odpadów z firm i instytucji,
• sprzedaż mieszanki piaskowo-solnej, soli i piasku do 

posypywania ciągów komunikacyjnych.

   DODATKOWE INFORMACJE POD NR TEL.: 22 112 02 84

USŁUGI DODATKOWE

SZKŁO  
(ZIELONY WOREK) 

WRZUCAMY:
szklane opakowania po napojach i żywności, 
butelki po napojach alkoholowych, szkło białe 
i kolorowe, butelki i słoiki bez zakrętek 

NIE WRZUCAMY:
porcelany, ceramiki, luster, szkła okiennego, szyb, opakowań po lekarstwach, termometrów, żarówek, 
świetlówek, lamp, szkła gospodarczego (talerzy, misek, doniczek, szkła nietłukącego typu arcoroc)

ODPADY ZIELONE 
(BRĄZOWY 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


