
Zasady segregacji 

 
W związku z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów informujemy że 
od 1 lipca 2017 r. w całym kraju zostaje ujednolicony system zbierania odpadów- Wspólny 
System Segregacji Odpadów. Odpady zbierane będą w czterech frakcjach w poszczególnych 
kolorach worków lub pojemników: 
Papier –kolor niebieski oznaczony „Papier” 
Szkło –kolor zielony oznaczony „Szkło” 
Metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe –kolor żółty 
oznaczony „Metale i tworzywa sztuczne” 
Odpady ulegające biodegradacji, bioodpady – kolor brązowy oznaczony „Bio” 

W związku z tym właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia sobie właściwych 
worków/ pojemników do zbierania odpadów.  

Papier  
POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI 

Gazety, książki, zeszyty, katalogi, torby i worki papierowe, 
tektura i kartony papier niezadrukowany 

Metal  
Tworzywa sztuczne i 

wielomateriałowe  
POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY 

Butelki po napojach, Opakowania po chemii gospodarczej i 
kosmetykach,  

Kartony po sokach i napojach, mleku,  
Opakowania z tektury i foli,  

Opakowania po śmietanie, jogurtach itp.,  
Puszki po konserwach, napojach,  

drobny złom żelazny metale kolorowe,  
Metalowe zakrętki do słoików i butelek,  
Metalowe pudełka po paście do butów,  

Styropian, Folia aluminiowa,  
Zużyte buty i ubrania, Dezodoranty,  

Zdjęcia, papier woskowy, kalki 

Szkło  
POJEMNIK/WOREK  ZIELONY 

Butelki, Szklane pojemniki, słoiki,  
Szklane opakowania po kosmetykach 

Popiół i żużel 
POJEMNIK /WOREK DOWOLNY 

Popiół i żużel z palenisk domowych,  
Porcelana i ceramika, Szklanki, szkło typu arco, lustra,  

Worki z odkurzacza 

Odpady ulegające biodegradacji 
Frakcja mokra POJEMNIK/WOREK 

BRĄZOWY 

fusy kawy i herbaty,  
Liście, kwiaty i skoszona trawa, chwasty,  

kora drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałęzie, owoce 
warzywa, resztki żywności,  

zużyte pieluchy jednorazowe,  
odpady higieniczne 

PSZOK lub na telefon * Gruz, cegły, pustaki, Ramy okienne, Pobite szyby, płytki, 
kruszywa betonu 



Jednocześnie informujemy, że w okresie przejściowym do 31.12.2017 r. można stosować 
worki w innym kolorze niż mówi rozporządzenie jednak muszą być oznaczone napisem 
„Papier”, „Metale i tworzywa sztuczne”, Szkło” lub „Bio” (np. napis markerem, kartka, 
naklejka) 

Więcej informacji o nowym systemie można uzyskać na stronie www.naszesmieci.mos.gov.pl 

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  

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. 
 
Urząd Gminy 83 345 07 26 PW Komunalnik 83 343 46 91/ 83 343 69 92 

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 


