
Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
11 pn, 25 pn 8 pn, 22 pn

tworzywa sztuczne 5 wt, 19 wt 2 wt, 16 wt

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
25 pn 22 pn

papier 5 wt 2 wt

szkło 19 wt 16 wt

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD 

i RTV*

Buczynka

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
12 wt, 26 wt 9 wt, 23 wt

tworzywa sztuczne 12 wt, 26 wt 9 wt, 23 wt

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
12 wt 9 wt

papier 12 wt 9 wt

szkło 26 wt 23 wt

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD 

i RTV *

Bukowna

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
8 pt, 21 cz 4 cz, 18 cz

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
8 pt, 21 cz 4 cz, 18 cz

tworzywa sztuczne 9 so, 22 pt 5 pt, 19 pt

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
8 pt 4 cz

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
8 pt 4 cz

papier 9 so 5 pt

szkło 22 pt 19 pt

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Chróstnik

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
12 wt, 26 wt 9 wt, 23 wt

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
12 wt, 26 wt 9 wt, 23 wt

tworzywa sztuczne 7 cz, 20 śr 3 śr, 17 śr

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
12 wt 9 wt

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
12 wt 9 wt

papier 7 cz 3 śr

szkło  20 śr 17 śr

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD 

i RTV * 

Czerniec

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
9 so, 23 so 6 so, 20 so

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
9 so, 23 so 6 so, 20 so

tworzywa sztuczne 7 cz, 20 śr 3 śr, 17 śr

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
9 so 6 so

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
9 so 6 so

papier 7 cz 3 śr

szkło 20 śr 17 śr

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV*

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021

Dąbrowa Górna



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
11 pn, 25 pn 8 pn, 22 pn

tworzywa sztuczne 5 wt, 19 wt 2 wt, 16 wt

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
25 pn 22 pn

papier 5 wt 2 wt

szkło 19 wt 16 wt

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021

Gogołowice



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
2 so, 15 pt, 29 pt 12 pt, 26 pt

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
2 so, 15 pt, 29 pt 12 pt, 26 pt

tworzywa sztuczne 2 so, 16 so, 30 so 13 so, 27 so

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
15 pt 12 pt

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
15 pt 12 pt

papier 5 wt, 16 so 13 so

szkło 30 so 27 so

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021

Gola



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
11 pn, 25 pn 8 pn, 22 pn

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
11 pn, 25 pn 8 pn, 22 pn

tworzywa sztuczne 9 so, 22 pt 5 pt, 19 pt

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
25 pn 22 pn

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
25 pn 22 pn

papier 9 so 5 pt

szkło 22 pt 19 pt

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021

Gorzelin



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
13 śr, 27 śr 10 śr, 24 śr

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
13 śr, 27 śr 10 śr, 24 śr

tworzywa sztuczne 14 cz, 28 cz 11 cz, 25 cz

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
27 śr 24 śr

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
27 śr 24 śr

papier 14 cz 11 cz

szkło 28 cz 25 cz

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Gorzyca,                                                                                      

Bolanów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
13 śr, 27 śr 10 śr, 24 śr

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
13 śr, 27 śr 10 śr, 24 śr

tworzywa sztuczne 12 wt, 26 wt 9 wt, 23 wt

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
27 śr 24 śr

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
27 śr 24 śr

papier 12 wt 9 wt

szkło 26 wt 23 wt

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Karczowiska

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
13 śr, 27 śr 10 śr, 24 śr

tworzywa sztuczne 7 cz, 20 śr 3 śr, 17 śr

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
27 śr 24 śr

papier 7 cz 3 śr

szkło 20 śr 17 śr

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Kłopotów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
13 śr, 27 śr 10 śr, 24 śr

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
13 śr, 27 śr 10 śr, 24 śr

tworzywa sztuczne 14 cz, 28 cz 11 cz, 25 cz

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
27 śr 24 śr

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
27 śr 24 śr

papier 14 cz 11 cz

szkło 28 cz 25 cz

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Krzeczyn Mały

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
13 śr, 27 śr 10 śr, 24 śr

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
13 śr, 27 śr 10 śr, 24 śr

tworzywa sztuczne 14 cz, 28 cz 11 cz, 25 cz

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
27 śr 24 śr

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
27 śr 24 śr

papier 14 cz 11 cz

szkło 28 cz 25 cz

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Krzeczyn Wielki

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
9 so, 23 so 6 so, 20 so

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
9 so, 23 so 6 so, 20 so

tworzywa sztuczne 7 cz, 20 śr 3 śr, 17 śr

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
9 so 6 so

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
9 so 6 so

papier 7 cz 3 śr

szkło 20 śr 17 śr

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021

Księginice



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
12 wt, 26 wt 9 wt, 23 wt

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
12 wt, 26 wt 9 wt, 23 wt

tworzywa sztuczne 12 wt, 26 wt 9 wt, 23 wt

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
12 wt 9 wt

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
12 wt 9 wt

papier 12 wt 9 wt

szkło 26 wt 23 wt

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021

Lisiec



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
11 pn, 25 pn 8 pn, 22 pn

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
11 pn, 25 pn 8 pn, 22 pn

tworzywa sztuczne 5 wt, 19 wt 2 wt, 16 wt

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
25 pn 22 pn

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
25 pn 22 pn

papier 5 wt 2 wt

szkło 19 wt 16 wt

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021

Miłoradzice



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
11 pn, 25 pn 8 pn, 22 pn

tworzywa sztuczne 5 wt, 19 wt 2 wt, 16 wt

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
25 pn 22 pn

papier 5 wt 2 wt

szkło 19 wt 16 wt

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021

Miłosna



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
14 cz, 28 cz 11 cz, 25 cz

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
14 cz, 28 cz 11 cz, 25 cz

tworzywa sztuczne 2 so, 16 so, 30 so 13 so, 27 so

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
14 cz 11 cz

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
14 cz 11 cz

papier 16 so 13 so

szkło  30 so 27 so

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Miroszowice

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
14 cz, 28 cz 11 cz, 25 cz

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
14 cz, 28 cz 11 cz, 25 cz

tworzywa sztuczne 5 wt, 19 wt 2 wt, 16 wt

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
14 cz 11 cz

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
14 cz 11 cz

papier 5 wt 2 wt

szkło 19 wt 16 wt

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Niemstów, Łazek, 

Podgórze

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
2 so, 15 pt, 29 pt 12 pt, 26 pt

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
2 so, 15 pt, 29 pt 12 pt, 26 pt

tworzywa sztuczne 5 wt, 19 wt 2 wt, 16 wt

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
15 pt 12 pt

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
15 pt 12 pt

papier 5 wt 2 wt

szkło 19 wt 16 wt

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Obora

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
4 pn, 18 pn 1 pn, 15 pn

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
4 pn, 18 pn 1 pn, 15 pn

tworzywa sztuczne 7 cz, 20 śr 3 śr, 17 śr

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
18 pn 15 pn

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
18 pn 15 pn

papier 7 cz 3 śr

szkło 20 śr 17 śr

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Osiek

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
4 pn, 18 pn 1 pn, 15 pn

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
4 pn, 18 pn 1 pn, 15 pn

tworzywa sztuczne 2 so, 16 so, 30 so 13 so, 27 so

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
18 pn 15 pn

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
18 pn 15 pn

papier 5 wt, 16 so 13 so

szkło  30 so 27 so

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Pieszków

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
11 pn, 25 pn 8 pn, 22 pn

tworzywa sztuczne 12 wt, 26 wt 9 wt, 23 wt

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
25 pn 22 pn

papier 12 wt 9 wt

szkło 26 wt 23 wt

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021

Raszowa



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
11 pn, 25 pn 8 pn, 22 pn

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
11 pn, 25 pn 8 pn, 22 pn

tworzywa sztuczne 12 wt, 26 wt 9 wt, 23 wt

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
25 pn 22 pn

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
25 pn 22 pn

papier 12 wt 9 wt

szkło 26 wt 23 wt

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021

Raszowa Mała



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
11 pn, 25 pn 8 pn, 22 pn

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
11 pn, 25 pn 8 pn, 22 pn

tworzywa sztuczne 9 so, 22 pt 5 pt, 19 pt

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
25 pn 22 pn

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
25 pn 22 pn

papier 9 so 5 pt

szkło 22 pt 19 pt

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Przeterminowane leki z punktu 

aptecznego

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021

Raszówka



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
2 so, 15 pt, 29 pt 12 pt, 26 pt

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
2 so, 15 pt, 29 pt 12 pt, 26 pt

tworzywa sztuczne 7 cz, 20 śr 3 śr, 17 śr

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
15 pt 12 pt

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
15 pt 12 pt

papier 7 cz 3 śr

szkło 20 śr 17 śr

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021

Siedlce



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
9 so, 23 so 6 so, 20 so

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
9 so, 23 so 6 so, 20 so

tworzywa sztuczne 7 cz, 20 śr 3 śr, 17 śr

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
9 so 6 so

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
9 so 6 so

papier 7 cz 3 śr

szkło 20 śr 17 śr

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021

Składowice, 

Zalesie



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
8 pt, 21 cz 4 cz, 18 cz

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
8 pt, 21 cz 4 cz, 18 cz

tworzywa sztuczne 9 so, 22 pt 5 pt, 19 pt

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
8 pt 4 cz

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
8 pt 4 cz

papier 9 so 5 pt

szkło 22 pt 19 pt

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Przeterminowane leki z punktu 

aptecznego

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021

Szklary Górne,                                       

Owczary



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
9 so, 23 so 6 so, 20 so

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
9 so, 23 so 6 so, 20 so

tworzywa sztuczne 7 cz, 20 śr 3 śr, 17 śr

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
9 so 6 so

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
9 so 6 so

papier 7 cz 3 śr

szkło 20 śr 17 śr

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Ustronie

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
12 wt, 26 wt 9 wt, 23 wt

tworzywa sztuczne 12 wt, 26 wt 9 wt, 23 wt

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
12 wt 9 wt

papier 12 wt 9 wt

szkło 26 wt 23 wt

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Wiercień

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021



Miejscowość Rodzaj odpadów I II

zmieszane (nieruchomość 

jednorodzinna)
12 wt, 26 wt 9 wt, 23 wt

zmieszane (nieruchomość 

wielorodzinna)
12 wt, 26 wt 9 wt, 23 wt

tworzywa sztuczne 12 wt, 26 wt 9 wt, 23 wt

zielone i BIO ( nieruchomość 

jednorodzinna)
12 wt 9 wt

zielone i BIO ( nieruchomość 

wielorodzinna)
12 wt 9 wt

papier 12 wt 9 wt

szkło 26 wt 23 wt

Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

AGD i RTV *

Zimna Woda

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubin - I -II/2021


