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

ODPADY RESZTKOWE 

(ZMIESZANE)
24 21 21 4, 18 6, 16, 30 13, 27 12, 25 9, 22 6, 19 3, 17, 31 28 28

METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE, SZKŁO, 

PAPIER

24 21 21 20 17 13 12 10 6 3, 31 28 19

BIOODPADY 27 24 24 7, 22 2, 20 2, 16, 30 15, 28 12, 25 9, 22 6, 20 4 1, 22

www.puklipno.pl

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

należnych kwot ani ewentualnych zaległości.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH położony jest w Teodorowie działka nr 243, czynny w pierwszą, drugą i trzecią sobotę miesiaca w godzinach 9.00-15.00 z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Do punku właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazać odpady komunalne zebrane selektywnie: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia i odzież oraz odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych. Punkt nie przyjmuje między 

innymi odpadów niesegregowanych, części samochodowych, opon rolniczych, folii po sianokiszonce, styropianu, wełny mineralnej, eternitu, papy.

Ewentualny brak odbioru odpadów, które były wystawione do drogi gminnej do 6.00 w dniu odbioru, prosimy zgłaszać niezwłocznie następnego dnia po dacie odbioru 

odpadów z harmonogramu. Nie przyjmujemy zgłoszeń w przypadku niewystawienia odpadów.

Pojemniki oraz worki powinny być wystawione do drogi gminnej od godziny 6.00 w dniu odbioru.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o., 

ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

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

 Harmonogram odbierania odpadów komunalnych dla wskazanych miejscowości Gminy                           

Wielgie na rok 2023

GW6: ZŁOWODY, ZADUSZNIKI, KUROWO, NOWA WIEŚ

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.

Odpady segregowane powinny być wystawiane w workach lub czytelnie oznaczonych koszach. Należy je wyjąć z wszelkiego rodzaju stojaków i koszyczków - pracownicy nie wyjmują 

worków z tego typu urządzeń - niewyjęte odpady nie zostaną odebrane.

Odbiór odpadów odbywa się z miejsca bezpośrednio przylegającego do drogi publicznej dla nieruchomości graniczących z pasem drogowym, z pozostałych 

nieruchomości z miejsca, które umożliwia swobodny dojazd przodem i wyjazd przodem pojazdem typu śmieciarka. Nasi pracownicy nie wchodzą na teren posesji 

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

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

podrapanie). W przypadku, gdy zwierzęta będą poza ogrodzeniem pracownicy nie dokonają odbioru odpadów.

http://www.puklipno.pl/



