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Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych  

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE   

(pojemnik/worek koloru żółtego) 
 

Należy wrzucać  Nie wrzucamy 

• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po 

napojach, plastikowe opakowania po produktach 

spożywczych (np. czyste kubki), nakrętki (o ile nie 

zbieramy ich osobno w ramach akcji 

dobroczynnych), 

• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po 

mleku i sokach), 

• opakowania po środkach czystości (np. proszkach 

do prania), 

• opakowania po kosmetykach (np. szamponach, 

paście do zębów),  

• plastikowe torby, worki, reklamówki, folię 

aluminiową, metale kolorowe, 

• aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po 

konserwach, kapsle, zakrętki od słoików, itp. 

• butelek i pojemników z 

zawartością, 

• plastikowych zabawek, 

zużytych baterii i 

akumulatorów, 

• opakowań po lekach;  

• zużytych artykułów 

medycznych, 

• części samochodowych, 

zużytego sprzętu 

elektronicznego i AGD, 

• opakowań po olejach 

silnikowych, 

• puszek i pojemników po 

farbach i lakierach, itp. 

 

 

PAPIER   

(pojemnik/worek  koloru niebieskiego) 
 

Należy wrzucać  Nie wrzucamy 

• opakowania z papieru, karton, 

tekturę (także falistą), 

• katalogi, ulotki, prospekty, 

gazety, czasopisma, zeszyty 

i książki, 

• papier szkolny i biurowy,  

• zadrukowane kartki, papier 

pakowy, 

• torby i worki papierowe, itp. 

• ręczników papierowych i zużytych chusteczek 

higienicznych, 

• papieru lakierowanego i powleczonego folią, 

papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, 

• kartonów po mleku i napojach, papierowych 

worków po nawozach, cemencie i innych materiałach 

budowlanych, 

• tapet, ubrań, pieluch jednorazowych i innych 

materiałów higienicznych, 

• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru 

i naczyń jednorazowych, itp. 

 

 

 



SZKŁO 

 (pojemnik/ worek  koloru zielonego) 

 

Należy wrzucać  Nie wrzucamy 

• butelki i słoiki po napojach i 

żywności (w tym butelki po napojach 

alkoholowych i olejach roślinnych), 

• szklane opakowania po 

kosmetykach, (jeżeli nie są wykonane 

z trwale połączonych kilku 

surowców), itp. 

• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, 

kryształów, szkła żaroodpornego, 

• szkła okularowego, luster, szyb okiennych i 

zbrojonych, 

• zniczy z zawartością wosku, żarówek, 

świetlówek, termometrów i strzykawek, 

• reflektorów, monitorów i lamp telewizyjnych, 

• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, 

olejach silnikowych, itp. 

 

ODPADY BIODEGRADOWALNE 

 (pojemnik/ worek koloru brązowego) 

Należy wrzucać  Nie wrzucamy 

• odpadki warzywne i owocowe (w 

tym obierki itp.), 

• gałęzie drzew i krzewów, trociny i 

korę drzew, 

• skoszoną trawę, liście, kwiaty, 

• niezaimpregnowane drewno, resztki 

jedzenia, itp. 

• kości zwierząt, odchodów zwierząt, oleju 

jadalnego, 

• popiołu z węgla kamiennego, leków, innych 

odpadów komunalnych (w tym 

niebezpiecznych), 

• drewna impregnowanego, płyt wiórowych i 

pilśniowych MDF, 

• ziemi i kamieni, itp. 

 

POPIÓŁ 

 (pojemnik metalowy/ worek koloru szarego) 

Żużel i popiół pochodzący z palenisk domowych 

 

ODPADY ZMIESZANE 

(pojemnik/ worek koloru czarnego) 

Należy wrzucać  Nie wrzucamy 

wszystko to, czego nie można 

odzyskać w procesie recyklingu np.  

•pieluchy jednorazowe i inne odpady 

higieniczne,  
• szkło stołowe, ceramika, fajans, 

kryształ, porcelana, lustra i szkła 

żaroodporne,  

• szkło stołowe, papier zatłuszczony 

lub mokry (wilgotny), itp.  

 

• przeterminowanych leków,  

• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, 

•zużytych baterii i akumulatorów, itp.  

 



Co warto wiedzieć? 

System gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujący od dnia 1 lipca 2013 r. 

dotyczy tylko odpadów komunalnych zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), a nie wszystkich 

rodzajów odpadów. Zgodnie z definicją przez odpady komunalne rozumie się „odpady 

powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych 

z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące 

od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są 

podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (…). W świetle 

wyżej wymienionej definicji odpady z działalności gospodarczej pozarolniczej 

i rolniczej (takie jak np. opony, przepracowane oleje silnikowe, środki ochrony roślin 

i opakowania po nich oraz odpady niebezpieczne np. zawierające freon) nie stanowią 

odpadów komunalnych i tym samym nie powinny być odbierane w ramach systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi.  Gmina zobowiązana jest do odbioru 

i  zagospodarowania wyłącznie odpadów komunalnych.  Zagospodarowanie odpadów 

innych niż komunalne to obowiązek ich wytwórcy (np. przedsiębiorcy, rolnika). Tego typu 

odpady powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów, podmiotom 

posiadającym stosowne zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie. Reasumując, 

odpady z działalności gospodarczej oraz rolniczej, niebędące odpadami komunalnymi nie 

wchodzą w sferę zamówienia realizowanego aktualnie przez Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. na rzecz Gminy Łukowica i powinny być  odbierane 

odpłatnie i indywidualnie od mieszkańca poza obowiązującym zamówieniem publicznym. 

 
Odpady niebezpieczne to odpady zawierające w swoim składzie substancje toksyczne, 

palne, wybuchowe, biologicznie czynne, a także zakażone mikroorganizmami 

chorobotwórczymi. Zaliczamy do nich:, detergenty, środki czystości do łazienek i kuchni 

oraz ich opakowania, baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe i inne, baterie 

i akumulatory małogabarytowe (paluszki, płaskie, itp.), odpady zawierające rtęć (lampy 

rtęciowe, w tym świetlówki, termometry, itp.), przeterminowane leki i ich opakowania, 

opakowania po farbach i rozpuszczalnikach, resztki farb w opakowaniach, rozpuszczalniki 

organiczne, odpady zawierające inne rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne do 

wywabiania plam, środki czyszczące, pojemniki po aerozolach, domowe środki do 

dezynfekcji i dezynsekcji, strzykawki, zaolejone szmaty i ścierki.  

Nie należy wrzucać przeterminowanych leków ani opakowań po lekach do 

pojemników i worków przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów. 

Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne, gdyż zbudowane są ze 

związków chemicznych, które po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie 

dla zdrowia ludzi. Są również szkodliwe dla środowiska naturalnego, ponieważ nawet po 

długim czasie zachowują dużą aktywność biologiczną.   

 



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny „elektrosmieci” - to odpady, których nie 

wolno wrzucać łącznie z innymi odpadami. Elektrośmieci stanowią m.in.: zużyte lub 

popsute pralki, lodówki, komputery, monitory, mikrofalówki, telefony, płyty CD/DVD, 

żelazka i inne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie. Odpadów tego typu nie można 

umieszczać w worku/pojemniku łącznie z innymi odpadami. Pamiętajmy, że wrzucając 

elektrośmieci do śmietnika nie tylko łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, ale przede 

wszystkim stwarzamy zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Zużyty sprzęt zawiera 

bowiem wiele szkodliwych substancji, takich jak np. rtęć, freony, kadm, związki bromu, 

które po przedostaniu się do środowiska mogą być przyczyną wielu poważnych schorzeń. 

Informujemy, że ZSEiE można również oddać: 

- do sklepu przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju w stosunku 1:1, np. 

telewizor za telewizor; 

- przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne z terenu Gminy Łukowica – tj. 

Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych „Empol” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, wg ustalonego 

harmonogramu.  

 

Popiół   

Żużel i popiół pochodzący z palenisk domowych powinien być gromadzony 

w metalowych pojemnikach.  W szczególnych sytuacjach (w miejscach z utrudnionym 

dojazdem) pojemniki na popiół i żużel można zastąpić workiem.  
 

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w gospodarstwach 

domowych, które ze względu na swój rozmiar i masę nie mogą być umieszczane 

w typowych workach/pojemnikach. Do takich odpadów zaliczamy m.in. stare meble, 

stoły, łóżka, krzesła, materace, dywany, kabiny prysznicowe, umywalki, zabawki dużych 

rozmiarów. W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odbywać się będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych w ramach tzw. wystawki.  

 

Odpady budowlano – remontowe to odpady powstałe z budowy, remontów i demontażu 

obiektów budowlanych prowadzonych we własnym zakresie (samodzielnie, systemem 

gospodarczym). Zaliczamy do nich odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 

i remontów np. posadzki betonowe, beton, gruz ceglany np. cegły, pustaki, cement; 

usunięte tynki, tapety, okleiny, drewno np. deski, boazeria, panele, drzwi, futryny; 

tworzywa sztuczne np. rynny z PCV, ramy okienne z PCV; szyby, materiały izolacyjne, 

styropian, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia. Odpady 

tego typu należy gromadzić w workach o odpowiedniej wytrzymałości lub kontenerach 

dostarczanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady (po wcześniejszym zgłoszeniu 

i zamówieniu pojemnika w Urzędzie Gminy). Przedsiębiorca ma obowiązek podstawić 

pojemnik o odpowiedniej pojemności na wskazaną nieruchomość.  

Na terenie budowy jak i w przypadku prowadzenia remontu przez firmę remontową, 

obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych 

oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym należy do wykonawcy robót budowlanych lub remontowych.   

 



 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania, co 

kwartał według poniższego harmonogramu: 

 

Płatności 

MOŻNA DOKONAĆ w; 

 kasie Urzędu Gminy, 

 banku/na poczcie, 

 przelewem elektronicznym, 

 u sołtysów 

TERMINY 

 do 15 stycznia (IV kwartał roku 

poprzedniego) 

 do 15 kwietnia (I kwartał) 

 do 15 lipca (II kwartał) 

 do 15 października (III kwartał)  

Bank Spółdzielczy Limanowa o/ Łukowica numer konta: 

                           17 8804 0000 0040 0400 0589 0059 

 

Apelujemy o przestrzeganie zdeklarowanego sposobu gromadzenia 

odpadów. Firma świadcząca usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych zobowiązana jest kontrolować odbierane odpady od 

mieszkańców gminy. W przypadku stwierdzenia, ze właściciel nieruchomości nie 

wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów (pomimo takiej deklaracji) firma 

powiadamia o tym fakcie Urząd Gminy. Niewywiązywanie się z obowiązków 

segregacji odpadów spowoduje nałożenie na właściciela nieruchomości wyższej 

opłaty, takiej jak za odpady niesegregowane. Oddawanie odpadów niezgodnie 

z zadeklarowaną segregacją istotnie wpływa na wzrost kosztów funkcjonowania 

systemu, czego nieuchronną konsekwencją będzie podniesienie stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami. W interesie mieszkańców powinno być, zatem 

należyte i staranne wywiązywanie się z zadeklarowanego obowiązku segregacji. 

Należy również zaznaczyć, iż wzrost odpadów komunalnych na terenie gminy 

Łukowica wpływa na wysokość ponoszonych opłat. Warto zatem zmienić 

przyzwyczajenia i śmiecić mniej. Można to zrobić między innymi poprzez: 

unikanie produktów jednorazowych i zbędnych opakowań, zabieranie na zakupy 

torby wielokrotnego użytku, wybieranie produktów w opakowaniach, które nadają 

się do recyklingu albo są wykonane z materiałów biodegradowalnych, 

kompostowanie odpadów. 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram odbioru odpadów komunalnych- rok 2019 
 

 

M
IE

S
IĄ

C
 

Miejscowość, rodzaj odpadów komunalnych i termin wywozu 

Przyszowa, Stronie,  

Świdnik, Owieczka 

Roztoka, Jastrzębie, 

Młyńczyska, Łukowica, 

Jadamwola 

odpady 

niesegregowane 

(zmieszane), 

ulegające 

biodegradacji 

Metale i 

tworzywa 

sztuczne, 

szkło, papier, 

popiół 

odpady 

niesegregowane 

(zmieszane),  

ulegające 

biodegradacji 

Metale i 

tworzywa 

sztuczne, 

szkło, papier, 

popiół 

Styczeń 9                  23 8 10                   24  22 

Luty 6                  20* 5 7*                   21 19 

Marzec 6                  20 5 7                     21 19 

Kwiecień 3                  17▲ 2 4                     8▲ 16 

Maj 2       15*     29 14 4           16     30* 28 

Czerwiec 12                26 11 13                   27 25 

Lipiec 10                24 9 11                    25 23 

Sierpień 7                  21* 6 8*                    22 20 

Wrzesień 4                  18▲ 3 5                   19▲ 17 

Październik 2       16       30 1 3           17     31 15 

Listopad 13                27* 12 14*                 28 26 

Grudzień 11                27 10 12                   28 24 

* odbiór odpadów budowlano – remontowych (wyłącznie tych które powstały w wyniku 

drobnego remontu wykonanego osobiście), opon z samochodów osobowych 

(niedozwolone jest oddawanie opon z pojazdów wykorzystywanych m.in. w działalności 

gospodarczej lub w rolnictwie), przeterminowanych leków oraz odpadów 

niebezpiecznych (wytworzonych wyłącznie w gospodarstwie domowym). 

▲ – odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD i RTV.  

 

Nieodebrane odpady należy zgłaszać telefonicznie na nr (18) 3301533 lub elektronicznie 

na adres:odpady@lukowica.pl. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie, lecz nie później 

niż 2 dni po zaistnieniu sytuacji niewłaściwego wykonania lub niewykonania usługi przez 

przedsiębiorcę. Dane oraz kontakt do firmy realizującej usługę odbioru i zagospodarowani 

odpadów komunalnych: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o o., os. 

Rzeka 133, Tylmanowa, tel: 18 2625095/182625015 (nadzór nad zbiórką odpadów 

w firmie sprawuje - Pan Dariusz Ciesielski).  



WAŻNE: 

 Nie wrzucaj opakowań z zawartością. Opróżnij je przed wrzuceniem. Resztki 

jedzenia mogą zabrudzić inne surowce. Mycie opakowań nie jest konieczne.  

 Przed wrzuceniem zgniataj plastikowe butelki, puszki i kartony. Zajmują w ten 

sposób mniej miejsca w domu, a potem także w transporcie.  

 Nie tłucz szkła przed wrzuceniem. Wrzucaj szkło bez zakrętek, uszczelek. 

 Z odpadów papierowych usuń zszywki, metalowe części. 

 Pojemniki/ worki (oznakowane kodem kreskowym) muszą być wystawione 

w dniu usługi przed posesję (do drogi powiatowej, gminnej lub wewnętrznej) do 

godziny 700  w sposób nieutrudniający ruchu pieszym oraz przejazdu pojazdów.  

 

Przypominamy o konieczności złożenia przez właścicieli nieruchomości deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 

 zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 

danej nieruchomości odpadów komunalnych;  

 nastąpienia zmiany np. w liczbie osób zamieszkujących w danym 

gospodarstwie (narodziny dziecka, zgon, wprowadzenie lub wyprowadzenie się 

osoby);  

 zmiany sposobu gromadzenia odpadów (selektywnie/ nieselektywnie). 

 

 

JEŚLI CHCĄ PAŃSTWO BEZPŁATNIE OTRZYMYWAĆ WIADOMOŚCI SMS Z 

INFORMACJAMI O: 

• Zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych i alarmowych 

• Poważnych awariach: wody, prądu 

• Ważnych wydarzeniach na terenie Gminy 

• Terminach opłat za wodę, śmieci, ścieki, podatek itp. 

PROSZĘ WYSŁAĆ SMS* O TREŚCI: LUKOWICA na NUMER 4301 

*Koszt SMS za zarejestrowanie w systemie zgodny z cennikiem właściwego operatora 

telefonii komórkowej, w którym Użytkownik posiada telefon komórkowy. 


