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HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH 

I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH W GMINIE ŁOWICZ W ROKU 2023

 

 
    POSESJE TRUDNODOSTĘPNE 

  

Guźnia 37, 38A, 35, Zielkowice 1, 5B 
                                      Prosimy w dniu wywozu odpadów wystawić pojemniki i worki w widocznym miejscu przed posesją o godzinie 6:00 

Miesiąc STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

Rodzaj odpadów Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru Dni odbioru

Segregowane 

(worek żółty)

Szkło

(worek zielony)

Papier 

(worek niebieski)

Odpady zielone 

(worek brązowy)
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Opony 21

8,22 5,19 17

Wielkogabarytowe 14
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3,31 28 28 25 23 20 18
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2023

Komunalne 4 3 3,31

 
 

 
 

Jak płacić?              



 

                                                             DANE DO KONTAKTU:       Urząd Gminy Łowicz                                                                                  PreZero Service Centrum Sp. z o.o.    PSZOK w Jastrzębi tel. 607-837-342 
                   99-400 Łowicz, ul. Długa 12 99-400 Łowicz,  ul. Armii Krajowej 49    Godziny otwarcia można sprawdzić 
 Tel. 46 830-26-30                                                          Tel/Fax.: (+48) 46 830 35 25    m.in. na stronie internetowej urzędu gminy. 

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzn. liczba mieszkańców x stawka opłaty) właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są uiszczać miesięcznie w nieprzekraczalnych terminach:  

 

1) za styczeń do 10 lutego danego roku; 5) za maj do 10 czerwca danego roku; 9) za wrzesień do 10 października danego roku;  

2) za luty do 10 marca danego roku; 6) za czerwiec do 10 lipca danego roku; 10) za październik do 10 listopada danego roku; 

3) za marzec do 10 kwietnia danego roku; 7) za lipiec do 10 sierpnia danego roku; 11) za listopad do 10 grudnia danego roku; 

4) za kwiecień do 10 maja danego roku; 8) za sierpień do 10 września danego roku; 12) za grudzień do 31 grudnia danego roku. 

Wpłaty zobowiązania pieniężnego należy dokonać:     
• w kasie Urzędu Gminy Łowicz       
• lub przelewem na rachunek bankowy Bank  PEKAO  S.A. II oddział Łowicz 87 1240 3174 1111 0010 9523 6989   

UWAGA: 

Do ODPADÓW KOMUNALNYCH (ZMIESZANYCH) można wkładać wyłącznie: 
ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne, papier zatłuszczony lub mocno zabrudzony, mocno zanieczyszczone odpady opakowaniowe 
(np. po mięsie), środki higieny osobistej (w tym pampersy, podpaski), aerozole (np. dezodoranty, odświeżacze powietrza), popiół, worki po węglu, talerze, 
szklanki, porcelanę, mocno zużyte, zabrudzone ubrania i buty, worki po ekogroszku, stłuczka szkła, szyb, lustra, worki od odkurzaczy. 
Do ŻÓŁTYCH WORKÓW można wkładać wyłącznie: 
butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, torebki, worki, reklamówki, 
plastikowe opakowania posiadające symbol recyklingu i chemiczną nazwą tworzywa PET, PE-HD, PELD, PP i PS, metale (puszki po napojach i sokach, 
puszki z blachy stalowej po żywności, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle z butelek, folia aluminiowa), opakowania wielomateriałowe (kartony 
po płynnej żywności, kosmetykach i farmaceutykach). 
Do ZIELONYCH WORKÓW można wkładać wyłącznie: 
nietłuczone szkło bezbarwne i kolorowe typu butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane  
opakowania po kosmetykach. 
Do NIEBIESKICH WORKÓW można wkładać wyłącznie: 
karton, tekturę także falistą , katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, 
papier pakowy, torby i worki papierowe. 
Do BRĄZOWYCH WORKÓW można wkładać wyłącznie: 
drobno pocięte gałązki, skoszoną trawę, liście, obierki, resztki roślin, inne odpady biodegradowalne. 
 

W/w worki z inną zawartością aniżeli przypisana dla danego koloru nie będą odbierane! 
Worki można odbierać u kierowcy, w siedzibie firmy lub Urzędzie Gminy. 
 

ODPADY WIELKOGABRYTOWE, w tym meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 30 kg na osobę w danym roku, odpady niebezpieczne, 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, duże zabawki, doniczki oraz zużyte opony wyłączenie od samochodów osobowych maksymalnie 8 sztuk z gospodarstwa domowego. 
 

W terminach innych niż wyszczególnione w harmonogramie odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć we własnym zakresie (nieodpłatnie) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów,  
który znajduje się na SKŁADOWISKU ODPADÓW w Jastrzębi. 
 

Odpady typu: ONDULINA, ZUŻYTA PAPA, OPONY OD MASZYN ROLNICZYCH, FOLIA PO SIANOKISZONKACH, ODPADY POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTWA 
ROLNEGO, POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, ŚRODKI PO OCHRONIE ROŚLIN, CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH są odpadami, które należy 
poprawnie zagospodarować we własnym zakresie, ponieważ nie kwalifikują się do odpadów komunalnych. 
 


