
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2018  

ODPADY NIESEGREGOWANE I 

Leśna Podlaska 
 

              Odpady 

Miesiąc         

Odpady 

zmieszane 

Popiół Odpady 

budowlane 

Styczeń 10 24 31 - 

Luty 7 21 27 20 

Marzec 7 21 29 - 

Kwiecień 11 25 26 - 

Maj 9 23 - 21 

Czerwiec 13 27 19* - 

Lipiec 11 25 - - 

Sierpień 8 22 29* 21 

Wrzesień 12 26 - - 

Październik 10 24 29 - 

Listopad 7 21 27 20 

Grudzień 5 19 28 - 

*popiół w sezonie letnim odbierany będzie po wcześniejszym zgłoszeniu w 

Urzędzie Gminy osobiście lub telefonicznie Urząd Gminy 83 345 07 26 

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 15 dnia 

pierwszego miesiąca kwartału kalendarza tj. do  

15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca i 15 października  

w kasie Urzędu Gminy Leśna Podlaska czynnej od 7.15 do 13.00 od poniedziałku 

do piątku lub na rachunek bankowy Gminy Leśna Podlaska  

Nr 17 8037 0008 0550 1544 2000 0060  

tytułem: opłata za odpady, imię i nazwisko  

 

 

Inne odpady powstające w gospodarstwach domowych: 

przeterminowane leki – specjalny pojemnik w aptece w Leśnej Podlaskiej 

zużyte baterie – specjalny pojemnik w Urzędzie Gminy w Leśnej Podlaskiej 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zbierany w systemach akcyjnych w 

wyznaczonych miejscach prowadzonych 2 razy do roku /kwiecień wrzesień/ lub 

dostarczany do PSZOK w Komarnie 

meble i inne odpady wielkogabarytowe np. dywany i wykładziny- zbierane w 

systemach akcyjnych w wyznaczonych miejscach prowadzonych 1 raz do roku lub 

dostarczane do PSZOK w Komarnie 

zużyte opony - zbierane w systemach akcyjnych w wyznaczonych miejscach 

prowadzonych 1 raz do roku  lub dostarczane do PSZOK w Komarnie  

PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów w Komarnie czynny w sobotę od 8-12 

 

Zasady segregacji 

Odpady zmieszane 

POJEMNIK 
Odpady zmieszane papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło 

Popiół i żużel 

POJEMNIK/WOREK  

KOLOR DOWOLNY 

Popiół i żużel z palenisk domowych, Porcelana i ceramika, 

Szklanki, szkło typu arco, lustra, Worki z odkurzacza 

ODPADY 

BUDOWLANE -

PSZOK  

lub  

na telefon * 

Gruz, cegły, pustaki, Ramy okienne, Pobite szyby, płytki, 

kruszywa betonu 

 

Informujemy, że zgodnie z art. 6m. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r, poz. 391 z późn. zm.) 

zmiana liczby osób zamieszkujących na nieruchomości powoduje konieczność 

złożenia przez właściciela nieruchomości korekty deklaracji w terminie 14 dni od 

zaistnienia zmiany. Zmiana liczby osób zamieszkujących rozumiana jest jako 

narodziny bądź zgon członka rodziny, jak również wprowadzenie się lub 

wyprowadzenie osób zamieszkujących na terenie nieruchomości. 

 


