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97-300 Piotrków Tryb., ul. Próchnika 25
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HARMONOGRAM ODBIORU
ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH
TRASA 4
dla miejscowości: KRUSZEWIEC, CHRZEMCE, DĘBNIAK, JAKUBÓW, LUBOCHENEK,
LUBOCHNIA GÓRKI, MAŁECZ, TARNOWSKA WOLA

MIESIĄC/2019 R

DATA ODBIORU ODPADÓW
KOMUNALNYCH I SUROWCÓW
WTÓRNYCH

STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC

22 wtorek
19 wtorek
19 wtorek
16 wtorek
14 wtorek
11 wtorek

MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,
ZUŻYTEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO,
ZUŻYTYCH OPON – 19.04.2019R.
(Odbieramy: stoły, meble, wykładziny, materace, wersalki, fotele, sprzęt sportowy itp., opony od samochodów
osobowych, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny;
Nie odbieramy: części budowlanych i sanitarnych- wanny, umywalki, muszle sedesowe; grzejniki, płytki, ramy
okienne, części samochodowe, opony od samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych itp.)

UWAGA
ZWRACAMY SIĘ O PRZEKAZYWANIE POPIOŁU W TYM SAMYM DNIU
CO ODBIÓR SUROWCÓW WTÓRNYCH.
POPIÓŁ PO WYSTUDZENIU MOŻNA WSYPAĆ DO SPECJALNIE
PRZYGOTOWANYCH PRZEZ ZUK HAK WORKÓW
BĄDŹ DO POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE
KOSZE PROSIMY WYSTAWIAĆ DO GODZ. 6:30
PROSIMY O WYSTAWIANIE WYŁĄCZNIE ZAPEŁNIONYCH WORKÓW
Więcej informacji na temat gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Lubochni, tel. 44 710 31 62 wew. 35.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
SZKŁO – worek zielony lub przezroczysty
Szkło opakowaniowe BEZ ZANIECZYSZCZEŃ (butelki, pojemniki, słoiki)
Nie wrzucać: szyb okiennych, szkła zbrojonego, luster, porcelany, zakrętek, kapsli, żarówek
PAPIER - worek niebieski
Książki, gazety, zeszyty, katalogi, torby i worki papierowe
Nie wrzucać: opakowań po napojach, mleku, papieru po maśle, smalcu, tapet, pieluch, art. higienicznych
PLASTIK, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – worek żółty
Opakowania po płynach i napojach, butelki po chemii gospodarczej (szampony, płyny do prania, płukania,
kąpieli, mycia naczyń), reklamówki i woreczki foliowe, puszki po napojach, sokach, drobny złom stalowy i
metali kolorowych
Nie wrzucać: zabawek i innych przedmiotów plastikowych, puszek po farbach i lakierach, worków po
nawozach
ODPADY BIODEGRADOWALNE – worek brązowy
Resztki jedzenia, chwasty, liście, skoszoną trawę, korę drzew, trociny, rozdrobnione gałęzie
Nie wrzucać: roślin porażonych chorobami bakteryjnymi, wirusowymi i grzybami, odchodów zwierzęcych
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE – pojemnik
Artykuły higieniczne, pampersy, zanieczyszczony papier, stłuczka szklana drobna, lustra, ceramika,
zabawki, różnorodne przedmioty plastikowe, inne drobne odpady powstające w gospodarstwach
domowych
Nie wrzucać: odpadów remontowo-budowlanych, papy, leków, odpadów niebezpiecznych, odpadów
medycznych
Termin i forma płatności
rata I płatna do 12 lutego 2019r.,
rata II płatna do 12 marca 2019r.,
rata III płatna do 10 kwietnia 2019r.,

rata IV płatna do 10 maja 2019r.,
rata V płatna do 11 czerwca 2019r.,
rata VI płatna do 10 lipca 2019r.

Opłatę za zagospodarowanie odpadów uiszcza się:
 przelew na rachunek bankowy: Gmina Lubochnia Nr 17 1240 5804 1111 0010 6174 1042
Bank Pekao S.A., w tytule podając imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, na której powstają
odpady komunalne
 gotówka w kasie urzędu Gminy
Ponadto informujemy, że w ramach opłaty za odpady:
1) odbędzie się 2 razy w roku mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych
i zużytych opon w wyznaczonym terminie,
2) istnieje możliwość oddania do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (na terenie
Oczyszczalni Ścieków Lubochnia Dworska, ul. Za Wodą, czynny pn, śr, pt w godz. 7.30-15.30 oraz sobotę w
godz. 8.00 – 12.00) wymienionych niżej odpadów:
papier; szkło; tworzywa sztuczne; metale; opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji w tym zielone (do 20 kg
rocznie); zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; odpady wielkogabarytowe (do 100 kg rocznie); zużyte opony (do 4 szt.
rocznie); odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne do 1Mg/gosp.domowe/rok.

3) istnieje możliwość podstawienia kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe(wyłącznie stanowiące odpady
komunalne) z prac remontowych prowadzonych we własnym zakresie, po uprzednim zgłoszeniu
zapotrzebowania do UG w Lubochnia
4) istnieje możliwość przekazania: przeterminowane leki w aptece w Lubochni, ul. Łódzka 2, 97-217 Lubochnia,
zużyte baterie w punktach odbioru baterii, tzn. PSP w Glinniku, Glinnik 48a, ZSP w Lubochni, ul. Łódzka 19,
Publiczne Gimnazjum w Lubochni, ul. Łódzka 19,, Urząd Gminy w Lubochni, ul. Tomaszowska 9

ZBIÓRKA WYŻEJ WYMIENIONYCH ODPADÓW NIE OBEJMUJE
ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

