
Szczegółowe informacje dotyczące wywozu odpadów na stronie www.zom-lowicz.pl 

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA W. W. DYMEK I J. IGIELSKI SPÓŁKA JAWNA 
informuje o terminach odbioru odpadów w okresie wrzesień - grudzień 2018 r. 

MIASTO ŁOWICZ (REJON VI) - DOMY JEDNORODZINNE 

ul. Akademicka, ul. Aptekarska, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Bernardyńska, ul. Bielawska, ul. Bociania, ul. Bonifraterska, ul. Botaniczna, ul. Broniewskiego, 
ul. Browarna, ul. Chopina, ul. Ciemna, ul. Długa, ul. Dominikańska, ul. Ekonomiczna, ul. Garbarska, ul. Kamienna, ul. Kanoniczna, ul. Konopackiego, 

ul. Koszarowa, ul. Kozia, ul. Krakowska, ul. Kurkowa, ul. Medyczna, ul. Mickiewicza, ul. Panieńska, ul. Piaskowa, ul. Pijarska, Plac Nowy Rynek, 
Plac Przyrynek, Plac Stary Rynek, ul. Podgrodzie, ul. Podrzeczna, ul. Prymasowska, ul. Rotstada, ul. Sienkiewicza, ul. Sikorskiego, ul. Spokojna, 

ul. Stanisławskiego, ul. Starościńska, ul. Starorzecze, ul. Sybiraków, ul. Uchanka, ul. Uchańska, ul. św. Floriana, ul. Świętojańska, ul. Wąska, ul. Wegnera, 
ul. Wojska Polskiego, ul. Zduńska, ul. Żabia, ul. Żwirowa 

 Miesiąc 

IX X XI XII 
Rodzaj odpadów Dzień miesiąca 

zmieszane odpady (pojemnik) 7, 21 5, 19 2,16,30 14, 29 

tworzywa sztuczne (worek żółty) 11 16 13 18 

szkło (worek zielony) 11 16 13 18 

makulatura (worek niebieski) 11 16 13 18 

biodegradowalne (worek brązowy) 4, 18 9, 23 6 11 

wielkogabarytowe / elektroodpady - 2 (E) 20 (W) - 
Odpady należy wystawić w dniu wywozu przed bramę posesji do godziny 700 (do drogi publicznej, po której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady). 

Wskazówki dotyczące zbiórki selektywnej: 
� ŻÓŁTE WORKI mogą zawierać: butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach i żywności, małe opakowania ze styropianu itp. 
� ZIELONE WORKI mogą zawierać: butelki i szklane opakowania po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, słoiki (bez nakrętek, zacisków i gumowych 

uszczelek), szklane opakowania po kosmetykach, inne opakowania szklane itp. 
� NIEBIESKIE WORKI mogą zawierać opakowania z papieru, 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 
� BRĄZOWE WORKI mogą zawierać:, kwiaty i pozostałości roślin, liście, trawę, drobne przycięte części drzew i krzewów,  
� ODPADY  WIELKOGABARYTOWE mogą  zawierać : wszelkiego  rodzaju meble ( szafy, meblościanki, stoły, krzesła ,fotele, kanapy, wersalki ) oraz drzwi, dywany, 

wanny, umywalki, opony tylko samochodów osobowych 
� ELEKTROODPADY  -  informacja szczegółowa (co można wystawić) będzie przed zbiórką umieszczona na naszej stronie internetowej. 
 Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny odbywać się będzie z częstotliwością raz w miesiącu. W przypadku wcześniejszego zapełnienia worków  odpadami, 
informujemy o możliwości dostarczenia ich samodzielnie na Miejskie Składowisko Odpadów w Jastrzębi. Po okazaniu dowodu tożsamości worki zostaną od Państwa 
odebrane bezpłatnie, natomiast w zamian wydane zostaną nowe worki odpowiednie do rodzaju przekazanych odpadów. 

Worki do segregacji będą wydawane na wymianę przy odbiorze odpadów zbieranych selektywnie. 

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie Zakładu lub telefonicznie: 

Zakład Oczyszczania Miasta W. W. Dymek i J. Igielski Spółka Jawna                       ul. Nadbzurzańska 9, 99-400 Łowicz tel. (46) 837-41-01 

UWAGA 
 

Przedstawiony harmonogram obowiązywał 

będzie tylko w przypadku, gdy w ogłoszonych przez 

Urząd Miasta przetargach, wyłonionym wykonawcą 

zostanie Zakład Oczyszczania Miasta W.W. Dymek 

i J. Igielski Spółka Jawna. 


