
RODZAJ ODPADÓW STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

ODPADY RESZTKOWE 

(ZMIESZANE)
10 7 7 3, 17 2, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 28 19

METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE, SZKŁO, 

PAPIER
16 13 11 8 5 3, 31 28 25 23 11

BIOODPADY 24 21 21 14, 25 12, 23 9, 20 3, 18, 31 17, 28 12, 25 10, 23 7 5

WIELKOGABARYTY, RTV, 

AGD, OPONY (podczas 

zbiórki nie odbieramy: 

gruzu, płytek, papy, wełny 

mineralnej, styropianu, 

części samochodowych, 

folii po sianokiszonce, 

odpadów medycznych, 

wiaderek po farbach). 

28 - na 

zgłoszenie 

telefoniczne 

w dniach 

1.04.2023 do 

25.04.2023 

nr 54 287 47 

00

27 - na 

zgłoszenie 

telefoniczne 

w dniach 

1.10.2023 do 

24.10.2023 

nr 54 287 47 

00

www.puklipno.pl

ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

tel: 54 287 47 00, e-mail: oczyszczanie@puklipno.pl

 Harmonogram odbierania odpadów komunalnych dla wskazanych miejscowości Gminy Bartniczka 

na rok 2023

BA1: KOMOROWO

Odpady powinny być przygotowane przed posesją (przed ogrodzeniem) w widocznym miejscu lub w altanie śmietnikowej otwieranej z zewnątrz - nasi pracownicy nie wchodzą na teren 

posesji prywatnych w celu poszukiwania odpadów. Odpady przygotowane na terenie posesji nie zostaną odebrane.

Odpady segregowane powinny być wystawiane w workach. Należy je wyjąć z wszelkiego rodzaju stojaków i koszyczków - pracownicy nie wyjmują worków z tego typu urządzeń - niewyjęte odpady nie 

zostaną odebrane. Jeśli odpady segregowane sa gromadzone w pojemnikach to muszą być one oznaczone naklejką z nazwą odpadu.

Wszelkie zwierząta domowe (głównie psy) powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiajacy ewentualne uszkodzenie ciała pracowników odbierających odpady (pogryzienie, podrapanie).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłacane są na konto Gminy. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie nie posiada wiedzy na temat numerów kont oraz należnych kwot ani 

ewentualnych zaległości.

Przedsiebiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie informuje, iż podczas zbiórki odpadów resztkowych i selektywnych nie odbieramy: odpadów poremontowych (między innymi: gruzu, płytek, papy, wełny 

mineralnej, styropianu), tekstyliów, części samochodowych, folii po sianokiszonce, odpadów medycznych, opon, wielkogabarytów, zużytych sprzętów rtv i agd. W sprawie w/w odpadów prosimy o 

kontakt z Urzędem Gminy.

Ewentualny brak odbioru odpadów prosimy zgłaszać niezwłocznie następnego dnia po dacie odbioru odpadów z harmonogramu.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o., 

http://www.puklipno.pl/



