
 
Harmonogram odbioru odpadów  

Gmina Lipie – Rok 2022 

 
Albertów, Chałków, Grabarze, Rozalin, Zimnowoda 

 

Miesiąc Odpady 

zmieszane 

(pojemnik)  

Szkło 

(pojemnik) 

Papier 

(worek 

niebieski) 

Tworzywa 

sztuczne i 

metale 

(worek 

żółty) 

Bioodpady 

(worek 

brązowy) 

Popiół 

(pojemnik) 

lipiec 12 i 26 ----- ----- 1 1 i 19 ----- 

sierpień 9 i 26 18 ----- 2 2 i 18 10 

wrzesień 13 i 28 ----- 20 2 2 i 20 ----- 

 

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych  

13 wrzesień 2022 r.   
  

W ramach zbiórki sprzed posesji odbierane będą: zużyte meble domowe 

(bez elementów szklanych) i ogrodowe, baseny ogrodowe, dywany, wykładziny, 

materace, deski do prasowania, suszarki, wózki dziecięce, zabawki, opony 

z samochodów osobowych, sprzęt RTV i AGD (kompletny), okna i drzwi (bez 

szyb), panele oraz odpady ceramiczne (umywalki, sedesy, wanny i brodziki bez 

elementów szklanych). 

 Prosimy o wystawianie odpadów w dniu zbiórki do godz. 6.00.  

Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję - w odległości nie większej 

niż 2 metry od drogi głównej. Nieprzestrzeganie terminów i godzin zbiórek 

będzie skutkować odbiorem odpadów w kolejnym terminie określonym  

w harmonogramie. 

Prosimy również o niezapełnianie w całości pojemników z popiołem, 

ponieważ może to spowodować uszkodzenie koszy podczas ich opróżniania. 

Prosimy zwrócić uwagę na prawidłową segregacje odpadów. 

 

WYKONAWCA: PZOM Strach Sp. z. o. o. Sp. k, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska tel: 34 329 92 29, fax 34 328 35 58 

 

 

 
Harmonogram odbioru odpadów  

Gmina Lipie – Rok 2022 

 

Brzózki 
 

Miesiąc Odpady 

zmieszane 

(pojemnik)  

Szkło 

(pojemnik) 

Papier 

(worek 

niebieski) 

Tworzywa 

sztuczne i 

metale 

(worek 

żółty) 

Bioodpady 

(worek 

brązowy) 

Popiół 

(pojemnik) 

lipiec 14 i 28 ----- ----- 6 6 i 20 ----- 

sierpień 11 i 31 23 ----- 3 3 i 23 12 

wrzesień 15 i 29 ----- 22 7 7 i 22 ----- 

 

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych  

30 wrzesień 2022 r. 
    

 W ramach zbiórki sprzed posesji odbierane będą: zużyte meble domowe 

(bez elementów szklanych) i ogrodowe, baseny ogrodowe, dywany, wykładziny, 

materace, deski do prasowania, suszarki, wózki dziecięce, zabawki, opony 

z samochodów osobowych, sprzęt RTV i AGD (kompletny), okna i drzwi (bez 

szyb), panele oraz odpady ceramiczne (umywalki, sedesy, wanny i brodziki bez 

elementów szklanych). 

 Prosimy o wystawianie odpadów w dniu zbiórki do godz. 6.00.  

Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję - w odległości nie większej 

niż 2 metry od drogi głównej. Nieprzestrzeganie terminów i godzin zbiórek 

będzie skutkować odbiorem odpadów w kolejnym terminie określonym  

w harmonogramie. 

Prosimy również o niezapełnianie w całości pojemników z popiołem, 

ponieważ może to spowodować uszkodzenie koszy podczas ich opróżniania. 

Prosimy zwrócić uwagę na prawidłową segregacje odpadów. 

 

WYKONAWCA: PZOM Strach Sp. z o. o. Sp. k, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska tel: 34 329 92 29, fax 34 328 35 5 

 



 
Harmonogram odbioru odpadów  

Gmina Lipie – Rok 2022 

 

Danków, Troniny 

 

Miesiąc Odpady 

zmieszane 

(pojemnik)  

Szkło 

(pojemnik) 

Papier 

(worek 

niebieski) 

Tworzywa 

sztuczne i 

metale 

(worek 

żółty) 

Bioodpady 

(worek 

brązowy) 

Popiół 

(pojemnik) 

lipiec 14 i 28 ----- ----- 6 6 i 19 ----- 

sierpień 11 i 31 23 ----- 3 3 i 23 12 

wrzesień 15 i 29 ----- 22 7 7 i 22 ----- 

 

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych  

30 wrzesień 2022 r. 
    

 W ramach zbiórki sprzed posesji odbierane będą: zużyte meble domowe 

(bez elementów szklanych) i ogrodowe, baseny ogrodowe, dywany, wykładziny, 

materace, deski do prasowania, suszarki, wózki dziecięce, zabawki, opony 

z samochodów osobowych, sprzęt RTV i AGD (kompletny), okna i drzwi (bez 

szyb), panele oraz odpady ceramiczne (umywalki, sedesy, wanny i brodziki bez 

elementów szklanych). 

 Prosimy o wystawianie odpadów w dniu zbiórki do godz. 6.00.  

Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję - w odległości nie większej 

niż 2 metry od drogi głównej. Nieprzestrzeganie terminów i godzin zbiórek 

będzie skutkować odbiorem odpadów w kolejnym terminie określonym  

w harmonogramie. 

Prosimy również o niezapełnianie w całości pojemników z popiołem, 

ponieważ może to spowodować uszkodzenie koszy podczas ich opróżniania. 

Prosimy zwrócić uwagę na prawidłową segregacje odpadów. 

 

WYKONAWCA: PZOM Strach Sp. z o. o. Sp. k, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska tel: 34 329 92 29, fax 34 328 35 58 

 
Harmonogram odbioru odpadów  

Gmina Lipie – Rok 2022 

 

Kleśniska, Parzymiechy, Napoleon, Giętkowizna 

 

Miesiąc Odpady 

zmieszane 

(pojemnik)  

Szkło 

(pojemnik) 

Papier 

(worek 

niebieski) 

Tworzywa 

sztuczne i 

metale 

(worek 

żółty) 

Bioodpady 

(worek 

brązowy) 

Popiół 

(pojemnik) 

lipiec 13 i 27 ----- ----- 5 5 i 20 ----- 

sierpień 10 i 30 19 ----- 2 2 i 19 11 

wrzesień 14 i 28 ----- 21 6 6 i 21 ----- 

 

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych  

27 wrzesień 2022 r.    
 

W ramach zbiórki sprzed posesji odbierane będą: zużyte meble domowe 

(bez elementów szklanych) i ogrodowe, baseny ogrodowe, dywany, wykładziny, 

materace, deski do prasowania, suszarki, wózki dziecięce, zabawki, opony 

z samochodów osobowych, sprzęt RTV i AGD (kompletny), okna i drzwi (bez 

szyb), panele oraz odpady ceramiczne (umywalki, sedesy, wanny i brodziki bez 

elementów szklanych). 

 Prosimy o wystawianie odpadów w dniu zbiórki do godz. 6.00.  

Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję - w odległości nie większej 

niż 2 metry od drogi głównej. Nieprzestrzeganie terminów i godzin zbiórek 

będzie skutkować odbiorem odpadów w kolejnym terminie określonym  

w harmonogramie. 

Prosimy również o niezapełnianie w całości pojemników z popiołem, 

ponieważ może to spowodować uszkodzenie koszy podczas ich opróżniania. 

Prosimy zwrócić uwagę na prawidłową segregacje odpadów. 

 

WYKONAWCA: PZOM Strach Sp. z o. o. Sp. k, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska tel: 34 329 92 29, fax 34 328 35 58 

 

 



 
Harmonogram odbioru odpadów  

Gmina Lipie – Rok 2022 

 
Lindów, Julianów, Stanisławów, Rębielice Szlacheckie, 

Szyszków 

 

Miesiąc Odpady 

zmieszane 

(pojemnik)  

Szkło 

(pojemnik) 

Papier 

(worek 

niebieski) 

Tworzywa 

sztuczne i 

metale 

(worek 

żółty) 

Bioodpady 

(worek 

brązowy) 

Popiół 

(pojemnik) 

lipiec 11 i 25 ----- ----- 1 1 i 18 ----- 

sierpień 5 i 25 17 ----- 1 1 i 17 9 

wrzesień 9 i 27 ----- 19 1 1 i 19 ----- 

 

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych  

2 wrzesień 2022 r. 
    

W ramach zbiórki sprzed posesji odbierane będą: zużyte meble domowe 

(bez elementów szklanych) i ogrodowe, baseny ogrodowe, dywany, wykładziny, 

materace, deski do prasowania, suszarki, wózki dziecięce, zabawki, opony 

z samochodów osobowych, sprzęt RTV i AGD (kompletny), okna i drzwi (bez 

szyb), panele oraz odpady ceramiczne (umywalki, sedesy, wanny i brodziki bez 

elementów szklanych). 

 Prosimy o wystawianie odpadów w dniu zbiórki do godz. 6.00.  

Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję - w odległości nie większej 

niż 2 metry od drogi głównej. Nieprzestrzeganie terminów i godzin zbiórek 

będzie skutkować odbiorem odpadów w kolejnym terminie określonym  

w harmonogramie. 

Prosimy również o niezapełnianie w całości pojemników z popiołem, 

ponieważ może to spowodować uszkodzenie koszy podczas ich opróżniania. 

Prosimy zwrócić uwagę na prawidłową segregacje odpadów. 

 

WYKONAWCA: PZOM Strach Sp. z o. o. Sp. k, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska tel: 34 329 92 29, fax 34 328 35 58 

 
Harmonogram odbioru odpadów  

Gmina Lipie – Rok 2022 

 
Lipie 
 

 

Miesiąc Odpady 

zmieszane 

(pojemnik)  

Szkło 

(pojemnik) 

Papier 

(worek 

niebieski) 

Tworzywa 

sztuczne i 

metale 

(worek 

żółty) 

Bioodpady 

(worek 

brązowy) 

Popiół 

(pojemnik) 

lipiec 15 i 29 ----- ----- 7 7 i 22 ----- 

sierpień 12 i 31 24 ----- 4 4 i 24 17 

wrzesień 16 i 30 ----- 23 8 8 i 23 ----- 

 

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych  

30 wrzesień 2022 r.  
   

W ramach zbiórki sprzed posesji odbierane będą: zużyte meble domowe 

(bez elementów szklanych) i ogrodowe, baseny ogrodowe, dywany, wykładziny, 

materace, deski do prasowania, suszarki, wózki dziecięce, zabawki, opony 

z samochodów osobowych, sprzęt RTV i AGD (kompletny), okna i drzwi (bez 

szyb), panele oraz odpady ceramiczne (umywalki, sedesy, wanny i brodziki bez 

elementów szklanych). 

 Prosimy o wystawianie odpadów w dniu zbiórki do godz. 6.00.  

Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję - w odległości nie większej 

niż 2 metry od drogi głównej. Nieprzestrzeganie terminów i godzin zbiórek 

będzie skutkować odbiorem odpadów w kolejnym terminie określonym  

w harmonogramie. 

Prosimy również o niezapełnianie w całości pojemników z popiołem, 

ponieważ może to spowodować uszkodzenie koszy podczas ich opróżniania. 

Prosimy zwrócić uwagę na prawidłową segregacje odpadów. 

 

WYKONAWCA: PZOM Strach Sp. z o. o. Sp. k, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska tel: 34 329 92 29, fax 34 328 35 58 

 



 
Harmonogram odbioru odpadów  

Gmina Lipie – Rok 2022 

 

Natolin, Zbrojewsko 

 

Miesiąc Odpady 

zmieszane 

(pojemnik)  

Szkło 

(pojemnik) 

Papier 

(worek 

niebieski) 

Tworzywa 

sztuczne i 

metale 

(worek 

żółty) 

Bioodpady 

(worek 

brązowy) 

Popiół 

(pojemnik) 

lipiec 14 i 28 ----- ----- 6 6 i 22 ----- 

sierpień 11 i 31 23 ----- 3 3 i 23 12 

wrzesień 15 i 29 ----- 22 7 7 i 22 ----- 

 

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych  

30 wrzesień 2022 r. 
    

 W ramach zbiórki sprzed posesji odbierane będą: zużyte meble domowe 

(bez elementów szklanych) i ogrodowe, baseny ogrodowe, dywany, wykładziny, 

materace, deski do prasowania, suszarki, wózki dziecięce, zabawki, opony 

z samochodów osobowych, sprzęt RTV i AGD (kompletny), okna i drzwi (bez 

szyb), panele oraz odpady ceramiczne (umywalki, sedesy, wanny i brodziki bez 

elementów szklanych). 

 Prosimy o wystawianie odpadów w dniu zbiórki do godz. 6.00.  

Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję - w odległości nie większej 

niż 2 metry od drogi głównej. Nieprzestrzeganie terminów i godzin zbiórek 

będzie skutkować odbiorem odpadów w kolejnym terminie określonym  

w harmonogramie. 

Prosimy również o niezapełnianie w całości pojemników z popiołem, 

ponieważ może to spowodować uszkodzenie koszy podczas ich opróżniania. 

Prosimy zwrócić uwagę na prawidłową segregacje odpadów. 

 

WYKONAWCA: PZOM Strach Sp. z o. o. Sp. k, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska tel: 34 329 92 29, fax 34 328 35 58 

 

 
Harmonogram odbioru odpadów  

Gmina Lipie – Rok 2022 

 
Wapiennik 

 

Miesiąc Odpady 

zmieszane 

(pojemnik)  

Szkło 

(pojemnik) 

Papier 

(worek 

niebieski) 

Tworzywa 

sztuczne i 

metale 

(worek 

żółty) 

Bioodpady 

(worek 

brązowy) 

Popiół 

(pojemnik) 

lipiec 12 i 26 ----- ----- 1 1 i 18 ----- 

sierpień 9 i 26 18 ----- 2 2 i 18 10 

wrzesień 13 i 28 ----- 20 2 2 i 20 ----- 

 

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych  

13 wrzesień 2022 r.  
   

W ramach zbiórki sprzed posesji odbierane będą: zużyte meble domowe 

(bez elementów szklanych) i ogrodowe, baseny ogrodowe, dywany, wykładziny, 

materace, deski do prasowania, suszarki, wózki dziecięce, zabawki, opony 

z samochodów osobowych, sprzęt RTV i AGD (kompletny), okna i drzwi (bez 

szyb), panele oraz odpady ceramiczne (umywalki, sedesy, wanny i brodziki bez 

elementów szklanych). 

 Prosimy o wystawianie odpadów w dniu zbiórki do godz. 6.00.  

Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję - w odległości nie większej 

niż 2 metry od drogi głównej. Nieprzestrzeganie terminów i godzin zbiórek 

będzie skutkować odbiorem odpadów w kolejnym terminie określonym  

w harmonogramie. 

Prosimy również o niezapełnianie w całości pojemników z popiołem, 

ponieważ może to spowodować uszkodzenie koszy podczas ich opróżniania. 

Prosimy zwrócić uwagę na prawidłową segregacje odpadów. 

 

WYKONAWCA: PZOM Strach Sp. z o. o. Sp. k, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska tel: 34 329 92 29, fax 34 328 35 58 

 

 


