
 
 

ZASADY ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI (od stycznia 

2019 roku) 

 

1. Odpady w workach/pojemnikach należy wystawiać PRZED posesję (ewentualnie, jeśli są 

altany śmietnikowe należy zostawić ją otwartą na oścież, aby było widać worki/pojemniki) 

2. Firma odbierająca odpady za każdy odebrany pełny worek odpadów danej frakcji pozostawi 

na posesji worek pusty (np. za worek niebieski- worek niebieski) 

3. Dodatkowe worki można będzie pobrać w Urzędzie Miejskim w Łochowie (pok. Nr 16). 

4. Odpady zmieszane z terenów nieruchomości niezamieszkałych (firmy, biura, instytucje) będą 

odbierane z pojemników lub worków, worki przekaże firma wywozowa, natomiast pojemniki 

należy zakupić we własnym zakresie 

5. Odpady ze wszystkich rodzajów nieruchomości będą odbierane zgodnie z harmonogramem 

(nie na zgłoszenie telefoniczne) 

6. Odpady biodegradowalne (worki brązowe) są odbierane w ilości do 2 sztuk przy każdym 

odbiorze. Odpady bio można dostarczać w ramach deklaracji do PSZOK*u lub zlecać jako 

dodatkową usługę firmie odbierająca odpady. Najbardziej pożądanym sposobem 

zagospodarowania bioodpadów jest ich kompostowanie.  

7. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon (z pojazdów do 3,5 tony), zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego  odbywał się będzie raz w roku – jesienią  zgodnie z 

harmonogramem sprzed posesji  

8. Zużyte baterie, akumulatory odbierane z posesji niezamieszkałych, na których prowadzona 

jest zbiórka tych odpadów (szkoły, placówki handlowe itp.) odbierane NA ZGŁOSZENIE (fax, 

mail, telefon) w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia 

9. Postawienie pojemnika na baterie do wyznaczonej placówki nastąpi w ciągu 3 dni roboczych 

od wpłynięcia zgłoszenia (fax, mail, tel.)  

10. Postawienie pojemnika na przeterminowane leki do wyznaczonej placówki (apteka, 

przychodnia) nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia (fax, mail, tel.)  

11. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć do PSZOK* (tego typu odpady nie są 

zabierane sprzed nieruchomości w workach), odpad taki można także na zlecenie przekazać 

dowolnej firmie posiadającej zezwolenie na zbieranie i transport odpadów za dodatkową 

opłatą. 

12. Firma odbierająca odpady będzie je sprawdzała pod kątem właściwej segregacji.  

W przypadku nieprawidłowości w segregacji odpadów Gmina będzie o tym informowana  

i zostanie względem właściciela nieruchomości, na której powstały odpady i zostały 

niewłaściwie posegregowane (mimo zadeklarowania segregacji odpadów) wszczęte 

postępowanie administracyjne 

13. REKLAMACJE (nieodebrane odpady, brak worków itp.) będą realizowane w ciągu 48 godzin 

od wpłynięcia zgłoszenia do firmy wywozowej (mail. Telefon, fax) 

14. Firma wywozowa przy realizacji reklamacji będzie uwzględniała dane lokalizacyjne z 

systemów GPS oraz kamer zainstalowanych na samochodach śmieciarkach 

15. Wystawianie worków z odpadami komunalnymi poza dniem odbioru odpadów wyznaczonym 

w harmonogramie będzie traktowane jako zanieczyszczanie miasta, co podlega karze 

grzywny  



 
 

*. PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łojewie 

 


