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ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA J. IGIELSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 
 

HARMONOGRAM ODBIORU SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA W  ROKU 2021  
 

  POSESJE  WIELOLOKALOWE 
 

                                                                    "ARKADIA" WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - Żwirki i Wigury 
                                                                            "OSZCZĘDNOŚĆ" MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
                                                                     "DOMINO" MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - Bolimowska 
                                                               "PRZYSZŁOŚĆ" MŁODZIERZOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA – Bolimowska 
                                                                                           " WSPÓLNOTA" MIESZKANIOWA - Topolowa 
 

 
                                                      PreZero Service Centrum Sp. z o.o. odbiera odpady jako podwykonawca Zakładu Oczyszczania Miasta J. Igielski i Wspólnicy Sp. j. 
 Miesiąc 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Rodzaj odpadów Dzień miesiąca 

wielkogabarytowe/elektroodpady - - - - 24 - - - - - 3 - 

                                                     Odpady należy wystawić w dniu wywozu  do godziny 700 

                                                                               
 

 ODPADY  WIELKOGABARYTOWE - pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mogą  zawierać: 
wszelkiego  rodzaju meble (szafy, meblościanki, stoły, krzesła, fotele, kanapy, wersalki) oraz drzwi, dywany, wanny, umywalki. Obowiązuje limit odpadów w ilości 400 kg 
na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym.  

 ELEKTROODPADY -  informacja szczegółowa jakie odpady i miejsce zbiórki  będzie umieszczona na naszej stronie internetowej przed terminem zbiórki. 
 ZUŻYTE OPONY – tylko od samochodów osobowych, pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy 

dostarczać samodzielnie na Miejskie Składowisko Odpadów w Jastrzębi, w ilości nie przekraczającej 4 sztuk opon na gospodarstwo domowe w danym roku 
kalendarzowym. 

 ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE – powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, należy 
dostarczać samodzielnie na Miejskie Składowisko Odpadów w Jastrzębi, w ilości nie przekraczającej 300 kg na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym.  
 

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

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