
Urząd Gminy Łubowo; 62-260 Łubowo 

tel. (061) 427-59-20,    www.lubowo.pl    sekretariat@lubowo.pl

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 Od 1 września 2020 roku wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Łubowo będzie
nadal realizowany przez firmę ALKOM. Prosimy o zapoznanie się z terminami wywozu odpadów oraz
stosowanie się do poniższych zasad odbioru odpadów:

1. W dniu wywozu odpadów komunalnych (zmieszanych) i odpadów ulegających biodegradacji
właściciel  nieruchomości  jest  zobowiązany  do  wystawienia  pojemnika  przed  posesję  (przy  drodze
dojazdowej) do godz. 6:30.Odbiór odpadów odbywa się do godziny 18:00

3. Raz w miesiącu  w trzech  wyznaczonych lokalizacjach  na  terenie  gminy będzie  możliwość
oddania niżej wymienionych odpadów:  zużytych baterii, leków,  opakowań po chemikaliach,  zużytego
sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego,  odzieży,  zużytych  opon samochodowych,  gabarytów,
drobnych odpadów budowlano – remontowych
wg poniższego harmonogramu przy świetlicach wiejskich w godzinach: od 10.00 do 15.00

Dzień i miesiąc I punkt II punkt III punkt

25 wrzesień 2020 r. Pierzyska Imielenko Siemianowo

30 październik 2020 r. Łubowo Lednogóra Myślęcin

27 listopad 2020 r. Fałkowo (przy blokach) Woźniki Owieczki

18 grudzień 2020 r. Imielno Dziekanowice Żydówko

4. PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) znajduje się  w Przyborowie  4H.
Do punktu można dostarczyć następujące  odpady:

tworzywa  sztuczne,  odpady  ze  szkła,  makulaturę,  baterie,  leki,  odpady  niekwalifikujące  się  do
odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym (w szczególności igły i strzykawki),
chemikalia (np. opakowania po chemii i farbach, tuszach, tonerach ), zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny,  odpady  remontowo-budowlane,  zużyte  opony samochodowe,  odpady
wielkogabarytowe, tekstylia i odzież, trawa,  drobne  gałęzie, liście,  styropian opakowaniowy oraz
inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

PSZOK będzie czynny w każdy wtorek, czwartek i sobotę z wyjątkiem dni świątecznych, w
godzinach:

Wtorek 

10:00-15.00

Czwartek

12:00-15:00

Sobota

 10:00-14:00

http://www.lubowo.pl/


Terminy wywozu pojemników z odpadami komunalnymi niesegregowanymi
(zmieszanymi) oraz pojemników z odpadami ulegającymi biodegradacji

REJONY Miejscowość

DATA WYWOZU - miesiąc/dzień

2020 r. 

IX X XI XII

I

Rzegnowo, Myślęcin,
Strychowo, Owieczki,

Siemianowo, Żydówko,
Dziekanowice

9 7

4 923 21

II
Lednogóra, Moraczewo,

Rybitwy, Fałkowo
16 14

13 1630 28

III
Wierzyce, Imielno,

Imielenko, Chwałkówko
Przyborowo

9 7

18 2323 21

IV
Woźniki, Pierzyska,
Baranowo, Łubowo,

Leśniewo

16 14

25 3030 28

W dniu zbiórki surowców wtórnych właściciel posesji jest zobowiązany do wystawienia worków przed posesję 
(przy drodze dojazdowej) do godziny 6:30. Każdy właściciel posesji otrzyma trzy worki:

- żółty na tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - odbierane 1 raz w miesiącu

- zielony na szkło – odbierane 1 raz na dwa miesiące

- niebieski na papier – odbierane 1 raz na dwa miesiące

Zabrania się wrzucania do worków odpadów innych niż określone na informacji zamieszczonej na worku.

Terminy zbiórki worków z surowcami wtórnymi

REJONY Miejscowość

DATA WYWOZU – miesiąc/dzień

kolor
worka

2020 r.

IX X XI XII

I

Rzegnowo, Myślęcin,
Strychowo, Owieczki,

Siemianowo, Żydówko,
Dziekanowice

żółty
zielony 7 - 2 -

żółty
niebieski - 5 - 7

II
Lednogóra, Moraczewo,

Rybitwy, Fałkowo

żółty
zielony 14 - 9 -

żółty
niebieski - 12 - 14

III
Wierzyce, Imielno,

Imielenko, Chwałkówko
Przyborowo

żółty
zielony 21 - 16 -

żółty
niebieski - 19 - 21

IV
Woźniki, Pierzyska,
Baranowo, Łubowo,

Leśniewo

żółty
zielony 28 - 23 -

żółty
niebieski - 26 - 28


