
DODATKOWE INFORMACJE: Popiół odbierany 

będzie co miesiąc w okresie grzewczym tj. od 

października do kwietnia, a także w okresie od maja 

do września, raz na te 5 miesięcy.   

Odpady biodegradowalne odbierane raz w miesiącu, 

natomiast w miesiącach lipcu, sierpniu oraz 

październiku dwa razy w  miesiącu, 

 

Od 1 grudnia 2015 nastąpiła zmiana w ilości odpadów 

przyjmowanych przez PUNKT SELEKTYWNEJ 

ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w m. 

ŁUGI stanowiących odpady budowlane w tym 

głównie drobnego gruzu budowlanego. Limit wynosi 

1t rocznie na każde gospodarstwo domowe. 

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywać się 

będzie dwa razu w roku w terminach podanych do 

publicznej wiadomości.  

Istnieje możliwość przekazania ww. odpadów tj. 

zużytego sprzętu AGD, RTV, starych mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowych oraz 

POSEGREGOWANYCH odpadów komunalnych do 

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW KOMUNALNYCH w m. Ługi,  po 

uprzednim zawiadomieniu telefonicznym Urzędu 

Gminy w Powidzu (tel.: 632776272 wew. 23) 

 

 

Dla mieszkańców domków letniskowych:  

harmonogram odbioru odpadów ustalany jest na 

miesiące sezonowe tzn. od kwietnia do września. 

Istnieje możliwość całorocznego odbioru odpadów 

komunalnych z działek letniskowych, zgodnie z 

harmonogramem dla mieszkańców stałych. Chęć taką 

należy zgłosić telefonicznie do Urzędu Gminy 

Powidz.  

 

Od miesiąca marca 2019 roku operatorem 

obsługującym Gminę Powidz w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych jest: 

 Spółdzielnia Kółek Rolniczych  

ul. Golińska 10  

62-530 Kazimierz Biskupi 

Tel 63 2411151  

e-mail: skr-kb@wp.pl 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać także pod 

numerem telefonu 632776272, wysyłając email 

ochrona.srodowiska@powidz.pl lub na stronie 

internetowej www.powidz.pl.   

 

 

 

 

 

 

Jeśli segregujesz odpady, to na terenie własnej 

nieruchomości prowadzić należy selektywną zbiórkę 

następujących odpadów: 

a) papieru i tektury, 

b) opakowania wielomateriałowe i metale, 

c) szkła i odpadów opakowaniowych 

szklanych, 

d) ulegających biodegradacji, 

e) zmieszanych odpadów 

opakowaniowych, 

f) popiołu i żużlu. 

 

UWAGA: odbiór czerwonych worków od kwietnia 

2019 r. będzie następował w dniu odbioru odpadów 

zmieszanych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW NA TERENIE GMINY POWIDZ 

 

 

Do pojemników  

WRZUCAJ: 

 popiół i żużel z palenisk, 

 odpady z popielniczek, 

 worek z odkurzacza, 

 żużel i popiół z grilla, 

 potłuczone szkło, ceramika. 

 

Do niebieskich pojemników 

lub worków do selektywnej 

zbiórki makulatury 

WRZUCAJ: 

 zapisane kartki 

papieru biurowego, kartony, książki, 

zeszyty, katalogi, prospekty oraz 

opakowania wykonane z tych surowców, 

 torby i pudła papierowe, 

 gazety, kolorowe czasopisma. 

 

 

 

Do żółtych pojemników lub 

worków do selektywnej zbiórki 

plastiku i metalu 
 WRZUCAJ: 

 plastik np. butelki po napojach, 

plastikowe opakowania po chemii 

gospodarczej i kosmetykach, torby 

foliowe, zabawki, 

 metale np. puszki po napojach, 

konserwach, garnki, drobny złom, 

opakowania po dezodorantach, 

 folię aluminiową czystą, 

 opakowania wielomateriałowe np. 

kartoniki po mleku i sokach. 

 Opakowania po produktach spożywczych 

muszą być puste, ale nie muszą być umyte. 
 

 

Do zielonych pojemników lub 

worków do selektywnej 

zbiórki szkła WRZUCAJ:  

 

 szklane butelki po sokach i innych 

napojach, 

 słoiki, 

 szklane opakowania po kosmetykach, 

 opakowanie szklane po artykułach 

spożywczych. 

 

 

Do pojemników i worków    

koloru brązowego  na  

bioodpady WRZUCAJ: 

 

 resztki kuchenne np. owoce, 

warzywa, obierki, resztki produktów, 

skorupki jaj, fusy (herbaty, kawy), 

 liście, 

 resztki ciętych i doniczkowych roślin, 

 ściętą trawę, chwasty, 

 gałązki drzew i krzewów, 

 wióry z drewna. 
 

 

   Do czerwonych worków przeznaczonych 

do selektywnej zbiórki zmieszanych 

odpadów opakowaniowych  WRZUCAJ: 

 

 plastikowe i foliowe opakowania po 

wędlinach; 

 plastikowe i foliowe opakowania po 

serach; 

 zanieczyszczone opakowania po 

jogurtach, śmietanach; 

 papier po maśle i margarynie; 

 plastikowe opakowanie po maśle i 

margarynie; 

 opakowania z papieru powlekanego 

 papierki po cukierkach; 

 opakowania po owocach i warzywach 

(siatki, tacki, pudełka); 

 opakowania ze styropianu; 

 

 

 

 

Worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz 

harmonogram odbioru dostępne są u Sołtysów 

oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy 

 

UWAGA: odbiór czerwonych worków od kwietnia 

2019 r. będzie następował w dniu odbioru odpadów 

zmieszanych 

 

 


