
Popiół odbierany będzie co miesiąc w okresie 

grzewczym tj. od października do kwietnia, a także 

raz na 5 miesięcy w okresie od maja do września. 

Przy wyborze selektywnej zbiórki, nie będzie już 

funkcjonować odbiór odpadów zmieszanych.  

 

Komplety worków zostaną przekazane przez 

operatora przed pierwszym odbiorem odpadów 

właściwym dla miesiąca grudnia! 

 

Od 1 grudnia 2015 następuje 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. 

 

Zmiany dotyczą również odbioru odpadów 

biodegradowalnych, które odbierane będą raz na 

trzy miesiące w okresie od grudnia do lutego, 

w okresie od lipca do sierpnia dwa razy 

w miesiącu, a w pozostałym okresie raz 

w miesiącu. 

 

Uwaga!!! Miesiąc grudzień jest miesiącem 

pilotażowym, jednakże już teraz uprzejmie 

prosimy o wprowadzanie życie 

zaproponowanych przez Gminę Powidz zmian. 

 

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 do 

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW KOMUNALNYCH w m. Ługi. 

 

Od dnia 1 grudnia 2015 roku Operatorem 

obsługującym Gminę Powidz w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych jest  

Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

  ul. Rzemieślnicza 21                             

    62- 540 Kleczew  

Tel. 63 270 14 00   Fax. 63 270 12 11 

NIP: 6652963271    

REGON 301634884 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać także 

pod numerem telefonu 632776272, wysyłając 

email ochrona.srodowiska@powidz.pl lub na 

stronie internetowej www.powidz.pl.   

INFORMACJA OPERATORA  

DOTYCZĄCA SEGREGACJI ODPADÓW  

KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY 

POWIDZ 

 

Z dniem 1 grudnia 2015 roku zmianie ulega sposób 

segregacji odpadów komunalnych. Dzięki tym 

rozwiązaniom uda się uniknąć podwyżki opłat. 

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 

 

oraz uwaga nowość!!! 

 

e) zmieszanych odpadów 

opakowaniowych, 

f) popiołu i żużlu. 

 

 

 

 

 



ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW NA TERENIE 

GMINY POWIDZ 

 

Do pojemników do tej pory  

przeznaczonych na odpady zmieszane  

z dniem 1 styczeń 2015 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. 
 

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: 

 mokre folie i inne mokre opakowania 

np. po mięsach, wędlinach, serach, 

rybach, 

 folię aluminiową zabrudzoną, rękawy 

po pieczeniu, 

 papier po maśle, margarynie, 

 papiery po cukierkach, czekoladach i 

innych wyrobach cukierniczych, 

 zużyte ścierki, gąbki, ręczniki, 

 zabawki inne niż plastikowe, 

 naczynia jednorazowe (kubki, talerze, 

widelce, noże), 

 zużyte pieluchy, środki higieniczne, 

płatki kosmetyczne, maszynki do 

golenia, szczoteczki do zębów, smoczki, 

 tekstylia, 

 kalka techniczna, 

 wszelkiego rodzaju opakowania po 

artykułach przemysłowych, 

 styropian opakowaniowy, 

 opakowania i elementy połączone np. 

plastik + guma, plasik + drewno itp., 

 

   


