
PLAN WYWOZU ODPADÓW 

LUBOMIERZ, GLISNE 
 

ROK 2023 
 

Styczeń 19  

Luty 15  

Marzec 15  

Kwiecień 13  

Maj 11  

Czerwiec 7  

Lipiec 6  

Sierpień 3 31 

Wrzesień 27  

Październik 26  

Listopad 23  

Grudzień 21  

Odpady 
wielkogabarytowe 

25.03.2023 

30.09.2023 
 

W każdym z podanych terminów odbędzie się odbiór odpadów komunalnych (worki czarne, 

pojemniki), bioodpadów,  a także szkło, plastik, metal, papier, tektura, opakowania wielomateriałowe 

 

UWAGA !                                                                                                                         

 ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ W DNIU WYWOZU MAKSYMALNIE                           

DO GODZ. 700 ! PRZED POSESJE. 

PROSIMY O WYSTAWIANIE PEŁNYCH I ZAWIĄZANYCH WORKÓW 

____________________________________________________________________________ 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) – INFORMACJA 

Do punktu można dostarczać odpady posegregowane (worki kolorowe) oraz odpady 

wielkogabarytowe. 

Punkt będzie czynny w siedzibie firmy:  

Traszkan, Zegartowice 105, 32-415 Raciechowice  

W godzinach: od poniedziałku do piątku – 900-1700  

w soboty – 800-1200 

____________________________________________________________________________ 
 

WAŻNA INFORMACJA!  

Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie odbywał się od zgłoszonej nieruchomości, w 

terminach podanych w tabeli powyżej. Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej do godz. 1000 

w dniu poprzedzającym wywóz odpadów wielkogabarytowych. 

Odpady prosimy wystawiać przed posesję w miejscu wystawki odpadów komunalnych oraz 

segregowanych (nie na terenie posesji).  

 

 

PLAN WYWOZU ODPADÓW 

LUBOMIERZ, GLISNE 
 

ROK 2023 
 

Styczeń 19  

Luty 15  

Marzec 15  

Kwiecień 13  

Maj 11  

Czerwiec 7  

Lipiec 6  

Sierpień 3 31 

Wrzesień 27  

Październik 26  

Listopad 23  

Grudzień 21  

Odpady 
wielkogabarytowe 

25.03.2023 

30.09.2023 
 

W każdym z podanych terminów odbędzie się odbiór odpadów komunalnych (worki czarne, 

pojemniki), bioodpadów,  a także szkło, plastik, metal, papier, tektura, opakowania wielomateriałowe 

 

UWAGA !                                                                                                                         

 ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ W DNIU WYWOZU MAKSYMALNIE                           

DO GODZ. 700 ! PRZED POSESJE. 

PROSIMY O WYSTAWIANIE PEŁNYCH I ZAWIĄZANYCH WORKÓW 

____________________________________________________________________________ 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) – INFORMACJA 

Do punktu można dostarczać odpady posegregowane (worki kolorowe) oraz odpady 

wielkogabarytowe. 

Punkt będzie czynny w siedzibie firmy:  

Traszkan, Zegartowice 105, 32-415 Raciechowice  

W godzinach: od poniedziałku do piątku – 900-1700  

w soboty – 800-1200 

____________________________________________________________________________ 
 

WAŻNA INFORMACJA!  

Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie odbywał się od zgłoszonej nieruchomości, w 

terminach podanych w tabeli powyżej. Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej do godz. 1000 

w dniu poprzedzającym wywóz odpadów wielkogabarytowych. 

Odpady prosimy wystawiać przed posesję w miejscu wystawki odpadów komunalnych oraz 

segregowanych (nie na terenie posesji).  

 

 



Jak prawidłowo segregować odpady! 
 

WOREK ŻÓŁTY - plastik, metal, tekstylia, opakowania wielomateriałowe 
(plastikowe butelki po napojach, środkach czystości, środkach do prania, kosmetykach, 

plastikowe opakowania po produktach spożywczych, metalowe puszki, kartony z mleka, 

śmietany, soku, stare buty, ubrania, folie, reklamówki jednorazowe, parasol, wycieraczki do 

butów, styropian opakowaniowy) 

WOREK ZIELONY - szkło (słoiki, butelki, szklane opakowania po kosmetykach, opakowania 

szklane po napojach i żywności) 

WOREK BRĄZOWY- bioodpady (odpady kuchenne, skorupki jaj, resztki owoców, warzyw, 

filtry do kawy i herbaty, kwiaty, pozostałości roślin, trawa, liście, papierowe chusteczki, 

serwetki, właściciele którzy posiadają kompostownik nie podlegają obowiązkowi oddawania 

odpadów zielonych i biodegradowalnych) 

WOREK CZERWONY- odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, 

puste opakowania po farbach, pojemniki po aerozolach, przeterminowane leki) – będą odbierane 

WYŁACZNIE w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych 

WOREK/POJEMNIK CZARNY - odpady pozostałe po segregacji 

(worki z odkurzacza, artykuły higieniczne, niedopałki papierosów, lustra, szkło płaskie, 

ceramika, popiół z węgla, pampersy, tacki styropianowe) 

WOREK NIEBIESKI – papier (odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z 

tektury, papier,  w szczególności  makulatura, gazety, kartony) 

W okresie grzewczym, tj. od października do marca danego roku obowiązywać będzie 

dodatkowy wzmocniony worek – czarny wyłącznie na popiół. Poza okresem grzewczym popiół 

będzie można oddać jak dotychczas, do worka czarnego – oznakowanego jako odpady pozostałe 

po segregacji. 

ODPADY BUDOWLANE i OPONY 
Odpady budowlano-remontowe w ilości do 1m3 i opony (max. 4 sztuki) odbierane będą raz w 

roku na jesień sprzed posesji  w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych.  

 

Odpady budowlano – remontowe w ilości powyżej 1m3odbierane będą po indywidualnym 

zgłoszeniu do operatora, po wcześniejszym zamówieniu przez właściciela nieruchomości 

odpowiedniego kontenera według cennika obowiązującego  

Wypożyczenie kontenerów na odpady budowlane – dostępne pojemniki :7m3 i 5m3 

 

 CENNIK: pojemnik 7m3 - 1400zł (do 1500kg) 

      pojemnik 5m3 – 1100zł  (do 750kg) 

 

 

tel. kont. 122715117 – Traszkan w godzinach od 8 do 17 

tel. kont. 183310009, wew. 121  - Urząd Gminy Mszana Dolna w godz. od 7:30do 15:30
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