
BIOODPADY
Uprzejmie przypominamy, że odpady ulegające biodegradacji, odbierane 

są w ilości:
12 kubłów 120l 

lub 6 kubłów 240l 
w danym roku kalendarzowym w ramach wnoszonych opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kolejny odbiór kubła z odpadami biodegradowalnymi z danej 
nieruchomości, który przekroczy powyższy limit, spowoduje obciążenie 

Właściciela fakturą, wystawioną przez Eco Team Service Sp. z o.o.

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Odpady można oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Żywcu przy ul. Brackiej 51 przez cały rok. Będą one 
odbierane bez dodatkowych opłat. Pod pojęciem „odpady 

wielkogabarytowe” należy rozumieć: stare meble, okna, drzwi, dywany, 
materace, sanitariaty itp. z wyłączeniem sprzętu elektronicznego. 

UWAGA !

W przypadku braku możliwości samodzielnej organizacji transportu odpadów 
wielkogabarytowych do PSZOK, Eco Team Service Sp. z o.o. oferuje taką 

usługę odpłatnie.

Właściciel nieruchomości spełni wymóg selektywnego zbierania odpadów, 
jeśli w ciągu roku na jeden oddany pojemnik 120 l odpadów zmieszanych 

(balastu) przypadną minimum dwa pełne worki odpadów segregowanych!
Oddzielna zbiórka popiołu i żużlu w okresie grzewczym nie wpływa na 

powyższy limit, dlatego warto oddawać popiół i żużel w odrębnym 
pojemniku, gdyż wpływa to na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych 

(balastu)!!! 

ODPADY SEGREGOWANE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów informujemy, że na terenie Gminy
Łodygowice odpady segregowane będą według następującego podziału:

- worek zielony – WRZUCAMY opakowania szklane: szklane butelki po napojach
i żywności (bez nakrętek), butelki po napojach alkoholowych, słoiki (bez nakrętek),
szklane opakowania po kosmetykach, inne szklane opakowania, szklane znicze, szklane
flakony. NIE WRZUCAMY: szkła stołowego, porcelany i ceramiki, luster, szkła okiennego,
żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, szkła
żaroodpornego, doniczek, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb
samochodowych, izolatorów, fajansu. Szkło gromadzone w workach powinno być
czyste. Nie może być stłuczone – w przypadku jego zbicia zaliczane jest
do odpadów zmieszanych.

- worek żółty – WRZUCAMY metale i tworzywa sztuczne: plastikowe opakowania
po płynach i napojach, kubki po produktach mlecznych, reklamówki i woreczki foliowe,
doniczki plastikowe, metalowe puszki po konserwach, opakowania z
tworzyw sztucznych po szamponach, płynach, plastikowe pojemniki po artykułach
sypkich, czysty styropian. NIE WRZUCAMY: puszek po farbach, lakierach; butelek
i opakowań po olejach przemysłowych i chemicznych; zabawek; mokrego,
zabrudzonego, zatłuszczonego papieru; pieluch; artykułów higienicznych; worków
po cemencie, artykułów wykonanych z połączenia tworzyw z innymi materiałami,
tworzyw sztucznych piankowych, folii budowlanych. Wrzucane do worka surowce
powinny być czyste. Butelkę typu PET przed włożeniem do worka należy zgnieść i nie
dokręcać.

- worek niebieski – WRZUCAMY papier: gazety, magazyny, prospekty, foldery, kartoniki
po sokach i mleku, zeszyty, książki, torby i worki papierowe, tekturę i
kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów. NIE WRZUCAMY: kalek oraz
papierów przebitkowych, zabrudzonego lub tłustego papieru (np. z masła, margaryny),
artykułów higienicznych. Wrzucana do worka makulatura powinna być sucha,
pozbawiona pleśni czy grzybów.

- kubeł brązowy – bioodpady: odpady pochodzenia organicznego, odpady kuchenne

ODPADY NIESEGREGOWANE

Gromadzimy w kubłach o pojemności 120l lub 240l zmieszane odpady komunalne, a w
oznaczonych naklejką „POPIÓŁ” pojemnikach: popiół i żużel.


