
Pojemniki Ŝółte 
TWORZYWA SZTUCZNE I METALE 

Pojemniki niebieskie 
PAPIER 

Pojemniki zielone 
SZKŁO 

Pojemniki brązowe 
BIOODPADY 

Tu rzucamy: 
• puste butelki plastikowe po róŜnych 

napojach (np. typu PET), 
• puste butelki plastikowe po 

kosmetykach i środkach czystości 
(np.: po szamponach, płynach), 

• plastikowe opakowania po Ŝywności 
(np.: kubki po jogurtach, 
margarynach), 

• folie i torebki z tworzyw sztucznych, 
• opakowania stalowe i aluminiowe 

(puszki, pudełka, folie aluminiowe 
itp), 

• opakowania wielomateriałowe typu 
tetrapak (kartony po płynnej 
Ŝywności np. mleku oraz napojach). 

Tu wrzucamy: 
• gazety, 
• ksiąŜki i inny papier, 
• tekturę, 
• worki papierowe. 

Tu wrzucamy: 
• butelki szklane, 
• słoiki, 
• szklane opakowania po 

kosmetykach, 
 

Tu wrzucamy: 
• ściętą trawę, 
• części roślin , 
• liście,  
• drobne gałęzie drzew i 

krzewów. 
 

Tu NIE wrzucamy: 
• opakowań po medykamentach, 
• opakowań i butelek po olejach i 

smarach, 
• puszek i pojemników po farbach i 

lakierach, 
• opakowania po dezodorantach 
 

Tu NIE wrzucamy: 
• opakowań z jakąkolwiek 

zawartością, 
• lakierowanego lub 

foliowanego papieru z 
folderów reklamowych, 

• tapet 
• kalki 
• pieluch jednorazowych oraz 

artykułów higienicznych 

Tu NIE wrzucamy: 
• ceramiki, porcelany, 
• luster, 
• szkła okiennego,  
• szyb samochodowych, 
• ekranów telewizyjnych,  
• świetlówek oraz Ŝarówek. 

Tu NIE wrzucamy: 
• resztek mięsa i kości, 
• odchodów zwierzęcych, 
• popiołu z pieców i 

kominków, 
• piasku, sorbetów i trocin 

zanieczyszczonych przez 
zwierzęta, 

• roślin zaatakowanych 
chorobami. 

 
PAMIĘTAJ: 

• wrzucaj opakowania bez zawartości 
• przed wrzuceniem butelki lub puszki 

bezwzględnie zgnieć 

PAMIĘTAJ: 
• usuń zszywki 
• metalowe oraz plastikowe 

części opakowań 

PAMIĘTAJ: 
• wrzucaj opakowania bez 

zawartości 
• nie tłucz szkła przed 

wrzuceniem 

PAMIĘTAJ: 
• bardzo waŜne jest tworzenie 

przydomowych 
kompostowników.  

 
             Przygotował: 

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie 
             Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
 
 



Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391, tekst 
jednolity z późn. zm.) od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami. 
 
Usługę wywozu świadczyć będzie  
Konsorcjum :  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. o.o. ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 5, 78-449 Borne Sulinowo 
 
Stawki opłat:  
1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 9,00 zł miesięcznie od kaŜdego mieszkańca, 

jeŜeli odpady są zbierane i odbierane  w sposób selektywny. 
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 18,00 zł miesięcznie od kaŜdego mieszkańca, 

jeŜeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
3. Ceny uŜywanych pojemników do sprzedaŜy 

1. pojemnik 120L-140L       50 zł; 
2. pojemnik 240L        80 zł; 
3. pojemnik 1100 L      250 zł; 
4. pojemnik na PET      250 zł; 
5. pojemnik na SZKŁO     250 zł;    DANE KONTAKTOWE W SPRAWIE SPRZEDA śY  
6. pojemnik na PAPIER     250 zł;    LUB DZIER śAWY POJEMNIKÓW : 

4. Ceny dzierŜawy pojemników uŜywanych 
I. na okres 21 miesięcy (jednorazowa płatność z góry):       PUK Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 5 Borne Sulinowo 

1. pojemnik 120L-140L       45 zł; 
2. pojemnik 240L        65 zł;    tel. (94) 37 32 908 lub (94) 37 32 900 
3. pojemnik 1100 L      110 zł; 
4. pojemnik na PET      120 zł; 
5. pojemnik na SZKŁO     120 zł; 
6. pojemnik na PAPIER     120 zł;    DANE KONTAKTOWE W SPRAWIE DEKLARACJI  

II. sezon (od 1 do 3 m-cy): 
Sezonowi dzierŜawcy pojemników zobowiązani są do wniesienia kaucji.    Urząd Miejski w Bornem Sulinowie 

1. pojemnik 120L-140L  20 zł/m-c plus kaucja 120 zł; 
2. pojemnik 240L   30 zł/m-c plus kaucja 200 zł;   tel. (94) 37 34 137 lub (94) 37 34 164 
3. pojemnik 1100 L             60 zł/m-c plus  kaucja 400 zł; 
4. worek czarny             1,50 zł/szt. 

 
Cena worka o pojemności 120 L do selektywnej zbiórki odpadów – 50 gr/szt 
SprzedaŜ w siedzibie: PUK Sp.z o.o. w Bornem Sulinowie przy ul. Kruczkowskiego 5 
 
UWAGA!!! 
Ceny dzierŜawy lub sprzedaŜy nowych pojemników będą uzaleŜnione od faktycznych kosztów zakupu pojemników. 
 


