
 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - II półrocze 2019r. 
Łambinowice 

 

Pojemniki na odpady prosimy wystawić do godziny 600 przed posesję. Odbiór odbywa się w godzinach 600 - 2200. 
 

Miesiąc 

Terminy odbioru 
odpadów komunalnych 

Terminy odbioru odpadów segregowanych 

NIESEGREGOWANE 
ODPADY  KOMUNALNE 

BIO 
METALE  I  TWORZYWA  SZTUCZNE  

OPAKOWANIA  WIELOMATERIAŁOWE           
(kartony po mleku i napojach) 

POPIÓŁ 

2019 LIPIEC   8  ,  22 18 16   8  ,  22 
2019 SIERPIEŃ   5  ,  19 16 13   5  ,  19 
2019 WRZESIEŃ 2  ,  16  ,  30 12 10 2  ,  16  ,  30 
2019 PAŹDZIERNIK 14  ,  28 10 8 14  ,  28 
2019 LISTOPAD 12  ,  25 7 5 12  ,  25 
2019 GRUDZIEŃ   9  ,  21 5   3  ,  31   9  ,  21 

- !!! UWAGA !!! - 
HARMONOGRAM  WYWOZU  ODPADÓW  MOŻE  ULEC  ZMIANIE 

 ZAWSZE  AKTUALNY  HARMONOGRAM  DOSTĘPNY  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ:  www.lambinowice.pl 
 

Zbiórki akcyjne w 2019 r.: 
Odpady należy wystawić przed posesję w dniu wywozu do godziny 700: 

 

Miesiąc 
Rodzaj odpadów 

sprzęt AGD i RTV, akumulatory odpady wielkogabarytowe opony samochodowe 

2019 WRZESIEŃ 10 17 24 

http://www.lambinowice.pl/


ZAWIADOMIENIE 

O  ZMIANIE  STAWKI  ZA  ODBIÓR  I  ZAGOSPODAROWANIE  ODPADÓW 

KOMUNALNYCH  W  GMINIE  ŁAMBINOWICE 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łambinowice nr VIII/71/2019 z dnia 30.05.2019r. która będzie obowiązywała od 1 lipca 

2019 informujemy, że wejdą w życie nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Łambinowice.  

Stawki od 1 lipca 2019r. wynoszą odpowiednio: 

• 15,70 zł miesięcznie/osobę za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

• 31,40 zł miesięcznie/osobę za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. 

!! UWAGA !! 

• Dostarczone w grudniu 2018r. blankiety wpłat należy wypełniać wg. obowiązujących stawek x ilość osób. 
• W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc lipiec lub kolejne miesiące 2019r., należy dokonać 

dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od 1 lipca 2019r. 
• Właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji w związku ze zmianą stawki opłaty. 
• Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku, np. zmiany ilości osób zamieszkujących, zmiany sposobu zbierania 

odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych w terminie do 14 dni od zaistnienia zmiany. 
• Termin płatności oraz indywidualny numer konta do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, nie ulegają zmianie.  

 


