
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE LUBAWKA W 2023 ROKU 
 

Gmina Lubawka organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych, tzw. wystawkę. 
                                       Zbierane są wyłącznie: meble (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe, w tym armatura sanitarna, wykładziny, dywany. 

Nie będą odbierane odpady niebezpieczne (farby, chemikalia, zużyte opony), które należy dostarczyd bezpośrednio  
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –PSZOK w Lubawce przy Sortowni Odpadów w Lubawce -ul. Komunalnej 

Odpady należy złożyd do kontenera ustawionego w wyznaczonych miejscach  umożliwiając  ich sprawny załadunek. 
Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkaoców. 

 
HARMONOGRAM KONTENEROWEJ ZBIÓRKI  ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

 

23 kwiecień 
2023 

(sobota) 
od  godziny  6:00  do 

14:00. 

Szczepanów Kontener ustawiony  przy placu rekreacyjnym wsi 

Opawa Kontener ustawiony  przy przystanku PKS (dolny przystanek) 

Niedamirów Kontener ustawiony  przy przystanku PKS 

Miszkowice Kontener ustawiony  przy przystanku PKS 

Jarkowice Kontener ustawiony  przy przystanku PKS (górny przystanek) 
 

24 czerwiec 
2023 

(sobota) 
od  godziny  6:00  do 

14:00. 

Bukówka Kontener ustawiony  przy placu rekreacyjnym wsi 

Błażkowa Kontener ustawiony  przy przystanku PKS 

Paprotki Kontener ustawiony  przy przystanku PKS 

Paczyn Kontener ustawiony  przy przystanku PKS (górny)_ 

Stara Białka Kontener ustawiony  przy przystanku świetlicy 

 

19 sierpień 
2023 

sobota) 
od  godziny  6:00  do 

14:00. 

Lubawka Kontener ustawiony  przy ul. Przyjaciół Żołnierza (przy parku) 

Lubawka Kontener ustawiony  przy ul. Wiejskiej 

Okrzeszyn Kontener ustawiony  przy przystanku PKS 

Uniemyśl Kontener ustawiony  przy przystanku PKS 

Błażejów Kontener ustawiony  przy przystanku PKS (górny przystanek) 
 

21 październik 
2023 

sobota) 
od  godziny  6:00  do 

14:00. 

Lubawka Kontener ustawiony  przy ul. Mickiewicza 

Lubawka Kontener ustawiony  na parkingu przy ul. Ogrodowej 

Lubawka Kontener ustawiony przy ul. Lipowej/ Celnej 

Chełmsko Śląskie Kontener ustawiony przy skwerze przy skrzyżowaniu ul. Lubawskiej 

Chełmsko Śląskie Kontener ustawiony  przy skrzyżowaniu ul. Sądeckiej i ul. Podhalańskiej 

 

Zastrzegamy, że w przypadku nałożenia obostrzeo związanych z pandemią COVID 19, zbiórka w wyznaczonym terminie może zostad odwołana. 
 

Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka 
/-/ Sławomir Antoniewski 


