
Harmonogram odbioru odpadów na 2022 r. - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE (zabudowa wielolokalowa) – GMINA ŁĄCK 
Odbiór realizowany przez EKO-MAZ Sp. z o. o. z poniższych miejscowości: 

 
 

 

 

 

 

 

ŁĄCK ULICE: OSIEDLOWA, HIPPICZNA. 
 

2022 Pozostałości z sortowania Bioodpady stanowiące odpady komunalne 

Odpady segregowane 

PAPIER SZKŁO 
METALE  

I TWORZYWA 
SZTUCZNE 

MIESIĄC DZIEŃ - WTOREK DZIEŃ - WTOREK DZIEŃ - PONIEDZIAŁEK 

Styczeń 4 11 18 25 - - 11 - - - 10 

Luty 1 8 15 22 - - 8 - - - 14 

Marzec 1 8 15 22 - - 8 - - - 14 

Kwiecień 5 12 19 26 - 5 12 19 26 - 11 

Maj 5 
czwartek 10 17 24 31 5 

czwartek 10 17 24 31 16 

Czerwiec 7 14 21 28 - 7 14 21 28 - 13 

Lipiec 5 12 19 26 - 5 12 19 26 - 11 

Sierpień 2 9 16 23 30 2 9 16 23 30 8 

Wrzesień 6 13 20 27 - 6 13 20 27 - 12 

Październik 4 11 18 25 31 4 11 18 25 31 10 

Listopad 8 15 22 29 - 8 15 22 29 - 14 

Grudzień 6 13 20 29 
czwartek - 6 13 20 29 

czwartek - 12 

 
 

 



 
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH  

– ZABUDOWA WIELOLOKALOWA 

 

 

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH: 

Odbiór odpadów komunalnych z zabudowy wielolokalowej odbywa się od godz.: 6:00 do 22:00,  
w terminie wyznaczonym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych 
obowiązującym dla danej miejscowości, z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych. 
Każdy udostępniony do odbioru pojemnik/worek należy oznaczyć kodem kreskowym.  
Zapotrzebowanie kodów kreskowych należy zgłaszać do Wydziału Gospodarki Odpadami 
Biura Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku [drogą telefoniczną/e-mailową,  
za pośrednictwem poczty, bądź osobiście]. 

SEGREGACJA ODPADÓW: 

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest ustawowo do selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. Zasady segregacji odpadów w 2022 r. nie ulegają zmianie, co oznacza, 
że w dalszym ciągu segregujemy na 5 podstawowych frakcji: POZOSTAŁOŚCI  
Z SORTOWANIA (pojemnik/czarny worek), BIOODPADY (brązowy worek), PAPIER 
(niebieski worek), SZKŁO (zielony worek), METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (żółty 
worek). Więcej informacji nt. zasad segregacji odpadów znajduje się na stronie internetowej: 
www.gzklack.pl.  
W ramach opłaty, w dniu odbioru odpadów, firma wywozowa pozostawi Państwu „na wymianę” 
nowe worki do segregacji odpadów. Worki można również pobrać w siedzibie Biura GZK  
w Łącku. UWAGA: brak selektywnego zbierania odpadów komunalnych spowoduje 
naliczenie wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 
decyzji administracyjnej. 

MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW PROBLEMOWYCH: 

W okresie wiosennym istnieje możliwość oddania w ramach mobilnej zbiórki następujących 
rodzajów odpadów komunalnych: zużyte opony (z pojazdów do 3,5 tony) meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów 
prowadzonych we własnym zakresie (bez gruzu), odpady niebezpieczne, 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. Aby skorzystać z ww. zbiórki należy złożyć do dnia 31 marca 
2022 r. do GZK w Łącku wniosek na odbiór ww. odpadów. Powyższe odpady można również 
dowieźć przez cały rok do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
zlokalizowanego na terenie GZK w Łącku – ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck. Zasady 
funkcjonowania PSZOK określa Regulamin PSZOK dostępny na stronie internetowej: 
www.gzklack.pl w zakładce: „Strefa interesanta” – „Gospodarka Odpadami” – „PSZOK”. 
Ważne: ilość odbieranych oraz przyjmowanych przez PSZOK odpadów podlega 
ograniczeniom. 

POZOSTAŁE INFORMACJE: 

• stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022 pozostaje  
bez zmian, chyba, że w trakcie roku kalendarzowego zostaną przekroczone szacowane ilości 
odpadów komunalnych do odebrania w 2022 roku; 

• termin regulowania płatności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przypada na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego; 

• wszelkie zmiany związane z liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość  
(np.: przeprowadzka mieszkańca, narodziny dziecka itp.) mające wpływ na wysokość opłaty 
należy zgłaszać, co do zasady w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana;  
więcej informacji można uzyskać: na stronie internetowej www.gzklack.pl oraz w Wydziale 

Gospodarki Odpadami Biura GZK w Łącku – ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck, tel.: 24 261 43 79, 

kom.: 661 643 528, e-mail: odpady@gzklack.pl 
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