
 

 

KOMUNIKAT 

W związku z rozpoczęciem od dnia 01 kwietnia 2016r. odbioru 

odpadów „zielonych” z terenu miasta    Lwówek Śląski, 

informujemy: 

 

Zgodnie z Uchwałą nr IX/87/15 Rady  Miejskiej w Lwówku Śląskim  z dnia 28 maja 2015 r. w 

sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski: 

 

 Odpady zielone powstające podczas pielęgnacji przydomowych ogrodów należy 

gromadzić w workach koloru białego, o pojemności  120 litrów i  wytrzymałości nie 

mniejszej niż tworzywa LDPE, o grubości co najmniej 0,06 mm. 

 Odpady zielone odbierane są jeden raz w tygodniu, w dniach  zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem dla określonego rejonu. 

 Worki należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, widocznym, dostępnym dla 

pracowników odbierających odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren 

nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma - wystawić w dniu wywozu na chodnik 

lub pobocze ulicy przed wejściem na teren posesji. 

  Odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem od godz. 6.00  do godz.18.00. 

 Odpady gromadzone luzem, zwłaszcza nierozdrobnione gałęzie oraz w workach nie 

odpowiadających wymogom,  zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski: - nie będą odbierane. 

 

Ponadto informujemy: 
 

Na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta  w Lwówku Śląskim Sp.z o.o. , Al. Wojska Polskiego 

27, znajduje się:  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK )                                                           

wraz  z przyjmowaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD i RTV. 

czynny: poniedziałek – wtorek od 7:00 do 14:30 

środę         od 7.00  do 17.00 

                                           czwartek i piątek            od 7:00 do 14:30 

     Pierwszą i trzecią sobotę miesiąca   w godzinach od 8.00  do 14.00 

 W  dni ustawowo wolne od pracy, a przypadające w w/w dniach, PSZOK jest nieczynny. 

 Zasady funkcjonowania PSZOK   określone są w Regulaminie dostępnym na stronie 

internetowej:www.zom.lwowekslaski.pl , www.lwowekslaski.pl   oraz  w siedzibie 

Spółki. 

 Worki do gromadzenia wszystkich odpadów można kupić w Biurze Obsługi Klienta  

w siedzibie Spółki czynnym: 

- w dni robocze: 700 -1500 , w każdą środę miesiąca: 700 -1700 .       

 

        Prezes Zarządu 

        Ryszard Chodorowski                                                                      
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