
*** 
 Przypominamy, że pojemniki i worki należy ustawić w miejscu 
wyodrębnionym, widocznym, dostępnym dla pracowników zakładu bez konieczności 
otwierania wejścia na teren nieruchomości, lub gdy takiej możliwości nie ma - 
wystawić w dniu wywozu na chodnik lub pobocze ulicy przed wejściem na teren 
posesji. Odpady odbierane są od godz. 6.00 rano. Przypominamy o obowiązku 
utrzymania czystości w rejonie wystawienia pojemnika w dniu odbioru odpadów oraz 
zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego dojścia do pojemnika w przypadku opadów 
śniegu. 
 

*** 
 Informujemy, że na terenie Gminy znajdują się ogólnodostępne czerwone 
pojemniki z profilowanym wrzutem na selektywną zbiórkę zużytych baterii ustawione 
przy gniazdach selektywnej zbiórki w rejonie szkół lub sklepów . 
 

*** 
 Na terenie Zakładu w Lwówku Śląskim, Al. Wojska Polskiego 27, znajduje się : 
 

Punkt przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD i RTV 
czynny w każdy czwartek w godzinach od 10:00 do 14:00 

Elektro-odpady odbierane są  w stanie kompletnym nieodpłatnie. 
 

Punkt przyjęcia odpadów gruzu z remontów 
wykonywanych w gospodarstwach domowych 

czynny codziennie w dni robocze od godz 8:00 do 15:00 
 

*** 

Przypominamy, że... 
 

Zgodnie z nowelizowaną Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
od 1 lipca 2013 roku organizacją odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zajmie się gmina. 
 

Pamiętaj: 
 

- od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości nie będą płacili za wywóz odpadów 
komunalnych jak dotychczas wybranemu przedsiębiorcy, lecz będą ponosić opłaty na 
rzecz gminy 
 

- każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć w gminie deklarację o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do deklaracji składanej 
po raz pierwszy należy dołączyć kopię posiadanej wcześniej umowy na wywóz 
odpadów (termin składania deklaracji zostanie ustalony Uchwałą Rady Miejskiej w 
Lwówku Śl.) 
 

- na dzień 30 czerwca 2013 roku należy rozwiązać posiadaną umowę o wywóz  
odpadów komunalnych, uwzględniając określony w niej okres wypowiedzenia. 
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
ORAZ SELEKTYWNIE ZEBRANYCH 

NA TERENIE MIASTA LWÓWEK ŚL. W 2013 ROKU 
 

Informujemy, że obowiązek segregacji odpadów w gospodarstwie domowym wykonuje się 

zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. 
 

Odpady powstałe w gospodarstwie domowym należy gromadzić selektywnie 

w następujący sposób: 
 

szkło i opakowanie szklane (butelki, słoiki, itp.) 
�wrzucamy do zielonych pojemników bądź zielonych worków 

oznakowanych napisem „opakowania szklane - szkło” 
Zielone worki wydawane będą nieodpłatnie do końca czerwca 2013 roku na dotychczasowych 

zasadach. 
PROSIMY, aby puste opakowania szklane były wydzielane wyłącznie do zielonych 

oznakowanych pojemników lub worków. Poprawne wykonanie segregacji opakowań szklanych 

pozwoli na bezpieczną pracę naszych pracowników przy segregacji surowców wtórnych w 

sortowni na składowisku odpadów. 

 

plastik i opakowania z tworzyw sztucznych, worki i torby foliowe, puszki 
metalowe bez zawartości, sucha makulatura, papier, opakowania 
wielowarstwowe (kartony po mleku, sokach), odzież, elementy wyposażenia 
domowego z tworzyw (wiadra, naczynia, meble ogrodowe, itp.) – tzw. 
„odpady suche” 

�gromadzimy w żółtym pojemniku lub żółtym worku oznakowanym logo 

firmy i napisem „plastik - tworzywa sztuczne” 
Żółte worki oznakowane należy zakupić w siedzibie ZBGKiM. 

 

odpady roślinne, biodegradowalne (trawa, liście, itp.) 
�gromadzimy w białych workach oznakowanych logo Zakładu i napisem 

„odpady roślinne”lub kompostujemy w przydomowych 
kompostownikach 

Białe worki należy zakupić w siedzibie ZBGKiM. Akcja zbiórki odpadów roślinnych odbywa się 
w terminie od miesiąca kwietnia do listopada jeden raz w tygodniu wg harmonogramu zbiórki. 
Kompostowanie w kompostownikach przydomowych odpadów roślinnych zgłoszone wg 
określonego wzoru przy składaniu deklaracji o wysokości opłaty w Urzędzie Gminy upoważni do 
uzyskania ulgi w opłacie od 01.07.2013. 

 

pozostałe odpady, tj. resztki kuchenne, zabrudzone lub mokre opakowania 
papierowe i foliowe, itp., popioły i zmiotki oraz inne nie wymienione wyżej 
odpady – tzw. „odpady mokre” 

�umieszczamy w czarnym/ocynkowanym pojemniku  


