
          
                            KOMUNIKAT 

Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej „SANIKOM” 

Sp. z o.o.  prowadząca swoją działalność na terenie Gminy 

 i Miasta Lwówek Śląski informuje, że odpady zielone pochodzące 

z pielęgnacji terenów zielonych odbierane są od mieszkańców 

miasta Lwówek Śląski  w białych workach LDPE o poj. 120 l i 

grubości co najmniej 0,06 mm, zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem oraz Regulaminem utrzymania czystości i 

porządku  na terenie gminy i miasta Lwówek Śląsk   

Odpady zielone, wystawiane luzem,zwłaszcza nierozdrobnione 

gałęzie,  - nie będą odbierane. 

 
Ponadto informujemy , że w przypadku  gromadzenia odpadów w workach,  należy 
przestrzegać  odpowiednich kolorów worków i ich grubości (co najmniej 0,06 mm  ) dla danego 
rodzaju  odpadów. 
Ma to bardzo duże znaczenie w przypadku odbioru w jednym dniu  różnych rodzajów odpadów. 
 
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy i 
miasta Lwówek Śląski, obowiązują następujące kolory: 
 

1. Opakowanie szklane (butelki, słoiki, itp.),- czyste bez zawartości umieszczamy w  
zielonych pojemnikach lub workach koloru zielonego. 
 

           PROSIMY, aby puste opakowania szklane były umieszczane wyłącznie w zielonych    
           oznakowanych pojemnikach lub workach koloru zielonego. Poprawne wykonanie    
           segregacji opakowań szklanych pozwoli na bezpieczną pracę naszych pracowników przy  
           segregacji surowców wtórnych w sortowni. 
 

2. Opakowania z tworzyw sztucznych, worki i torby foliowe, puszki metalowe bez 
zawartości, sucha makulatura i papier, opakowania wielomateriałowe (kartony po 
mleku, sokach itp), odzież,    – tzw. „odpady suche” 
umieszczamy w żółtych  pojemnikach  lub  workach  koloru żółtego. 

3. Odpady roślinne, biodegradowalne (trawa, liście, rozdrobnione drobne gałęzie 

itp.)- odbierane w systemie wyłącznie na terenie miejskim- zgodnie z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

umieszczamy w  workach  koloru  białego. 

4. Pozostałe odpady- tzw.”odpady mokre” . - dotyczy pozostałych odpadów 

niewymienionych w zakresie selektywnego zbierania i frakcje trwale zanieczyszczone 

tych odpadów oraz zmiotki, zimny popiół z pieców gospodarstw domowych. itp. 

 umieszczamy w czarnych/ocynkowanych pojemnikach   lub workach koloru 
czarnego. 

 
Odpady gromadzone w workach nie spełniających wymogów określonych w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski, 
- nie będą odbierane. 
 
Worki do gromadzenia odpadów można kupić w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Spółki w 
Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 27,  - czynnym: 
- w dni robocze: 700 -1500 ,  
- w każdą środę miesiąca: 700 -1700 .  
- oraz   w  pierwszą i trzecią sobotę miesiąca   w godzinach od 8.00  do 13.00                                                             
W dni ustawowo wolne od pracy Biuro Obsługi Klienta nieczynne. 
                          
                                                        Dyrektor Ryszard Chodorowski    

             

      
 
Lwówek Śląski, 15.09.2016 r. 


