
Odpady komunalne tzw. œmieci- nazywamy wszystkie odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych w sk³ad 
których wchodz¹ miêdzy innymi papier i tektura, tworzywa sztuczne, meble, opakowania ze szk³a i 
wielomateria³owe, odpady biodegradowalne, odpady kuchenne, budowlane i rozbiórkowe, zu¿yty sprzêt 
elektroniczny i elektryczny, odpady niebezpieczne (np. leki, chemikalia, farby, kleje, rozpuszczalniki), zu¿yte 
baterie, akumulatory i opony, odzie¿ oraz tekstylia.

ZASADY SEGREGACJI

PAPIER I TEKTURA TWORZYWA SZTUCZNE
I METALE

ODPADY ULEGAJ¥CE
BIODEGRADACJI

SZK£O

opakowania kartonowe i tekturowe np. po p³atkach 
œniadaniowych, po proszku

gazety, czasopisma, katalogi, zeszyty, broszury, 

torebki papierowe, 

papier pakowy, 

papier szkolny i biurowy, do drukarki, do kopiowania

Nie wrzucamy:

zabrudzonego i t³ustego papieru

papieru z foli¹

kartonów po mleku i napojach

worków do odkurzacza

pieluch jednorazowych i artyku³ów higienicznych

worków po cemencie, po nawozach, tapety, inne 
materia³y budowlane

Pamiêtaj usuñ zszywki, metalowe czêœci
 i plastikowe opakowania

kartony po napojach (Tetra Pak)

puste i zgniecione butelki po napojach

puste butelki plastikowe po kosmetykach i 
œrodkach czystoœci

puste plastikowe opakowania po¿ywnoœci np. po 
jogurtach, œmietanie, margarynie

folia spo¿ywcza, STYROPIAN, 

plastikowe torebki, worki i reklamówki

puszki po napojach, sokach, metalowe kapsle.

puszki po konserwach, zakrêtki po s³oikach 
Nie wrzucamy:
butelek i pojemników z zawartoœci¹

butelek i pojemników po olejach spo¿ywczych i 
samochodowych

puszek po farbach

opakowañ po aerozolach 

szk³a

sprzêtu AGD

opakowañ po lekach

baterii

Pamiêtaj wrzucaj czyste opakowania 
i zgnieæ butelki przed wrzuceniem

butelki i s³oiki szklane po napojach i ¿ywnoœci

szklane opakowania po kosmetykach

butelki po napojach alkoholowych

Nie wrzucamy:

szk³a sto³owego

luster

szk³a okiennego

doniczek, ceramiki, porcelany

szyb samochodowych, ¿arówek, œwietlówek

Pamiêtaj, nie t³ucz szk³a przed wyrzuceniem 
do pojemnika, wrzucaj czyste opakowania

ga³êzie drzew i krzewów
liœcie, kwiaty i skoszona trawa
trociny, kora drzew
resztki owoców i warzyw

W pojemnikach gromadzimy to czego nie mo¿emy
wyrzuciæ  do worków niebieskiego, ¿ó³tego, bia³ego:

artyku³y higieniczne
pampersy
odpady kuchenne

fusy kawy i herbaty
worki z odkurzacza
pojemniki po aerozolach, dezodorantach

Nie wrzucamy: szk³a
metalu
tworzyw sztucznych

Odzie¿ i obuwie wystawiamy w worku oddzielnym

Przeterminowane leki nale¿y oddaæ do apteki. W aptece 
w Leœnej Podlaskiej bêdzie sta³ do tego przeznaczony 
specjalny pojemnik. Zu¿yte baterie nale¿y oddawaæ do 
specjalnego pojemnika, które bêdzie ustawiony w 
Urzêdzie Gminy Leœna Podlaska. 

Zu¿yty sprzêt elektroniczny i elektryczny bêdzie mo¿na 
oddaæ do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych który bêdzie siê mieœci³ przy Wysypisku 
Œmieci w Komarnie,

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
bêdzie mo¿na dostarczyæ meble oraz inne 
wielkogabarytowe odpady, sprzêt elektroniczny i 
elektryczny, opakowania po farbach, olejach i smarach.

(worek niebieski) (worek ¿ó³ty)

(worek bia³y)
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