
Nowoczesna gospodarka 
odpadami komunalnymi



Szanowni Państwo,

przypominamy, że od 1 stycznia 2023 r. jedną z firm odbierających od-
pady komunalne na terenie gmin należących do Związku Gmin Krajny 
(gminy Lipka, Łobżenica, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo oraz Złotów) jest 
Altvater Piła Sp. z o.o. Pomimo wielu czynników rynkowych, takich jak 
wysoka inflacja, wzrost ceny paliwa czy wzrost płacy minimalnej stawka 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje na tym samym 
poziomie i wynosi 25,65 zł od osoby, a w Gminie Okonek udało się tę 
cenę nawet obniżyć z kwoty 28,50 zł.

W celu uniknięcia podwyżek cen, wspólną decyzją przedstawicieli gmin 
ZGK zmieniono częstotliwość odbioru odpadów komunalnych.

odbiór tworzyw  
sztucznych i metali: 

1.04 - 31.10  
- raz na dwa tygodnie

1.11 - 31.03  
- raz na cztery tygodnie

odbiór papieru,  
w tym tektury: 

raz na  
cztery tygodnie 

odbiór  
szkła: 

raz na  
cztery tygodnie

odbiór  
bioodpadów:

 raz na  
dwa tygodnie

W związku ze zmianą operatora koniecz-
na była wymiana pojemników. Wszyst-
kie nieruchomości zostały wyposażone  
w pojemniki nowego operatora oraz 
otrzymały półroczne pakiety worków. 

Pojemność pojemnika oraz liczba 
worków w pakiecie są zależne od licz-
by osób zgłoszonych w deklaracji.



Uaktualnij swoją deklarację w zależności od liczby osób zamieszku-
jących na danej nieruchomości. Im więcej osób składa się na gospo-
darkę odpadami, tym opłata za osobę jest niższa.

Wszystkie formalności związane z deklaracjami i płatnościami obsługuje 
nadal Związek Gmin Krajny. Numery kont nie uległy zmianom.

Dodatkowe worki można nabyć odpłatnie.

Aktualne harmonogramy odbioru odpadów dostępne są na stronie 
www.zgk.zlotow.pl oraz www.eneris.pl   

MOBILNE PUNKTY DYSTRYBUCJI WORKÓW W ROKU 2023 
(specjalny samochód, właściwie oznakowany)

ADRES GODZINY  
DYSTRYBUCJI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Gmina Lipka
Poczta, Lipka 8:00-11:00

16 16 17 16 15 17 16 14 16 15 14

Gmina Okonek 
Poczta, Okonek 11:30 – 14:30

Gmina Tarnówka
Poczta, Tarnówka 8:00-11:00

17 17 18 17 16 18 17 15 17 16 15

Gmina Zakrzewo
Poczta, Zakrzewo 11:30 – 14:30

Gmina Łobżenica
Poczta, Łobżenica 8:00-11:00 15 15 19 18 14 19 18 13 18 17 13

Gmina Złotów
Dzierzążenko 7C 
przy siedzibie 
Sanikont-Bis

11:30 – 14:30 15 15 19 18 14 19 18 13 18 17 13



Altvater Piła
Twój partner w gospodarce odpadami

Profesjonalna obsługa • Najlepsze ceny • Zadzwoń: 67 211 58 17

Odbieramy:
odpady komunalne w ramach umów stałych i okresowych,

odpady budowlane i poremontowe w kontenerach  
i workach typu BIG BAG,

odpady przemysłowe,

prowadzimy przyjęcia na bazę odpadów różnych kategorii,  
m.in. poremontowych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, odpadów samochodowych i innych.


