
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020 
ODPADY NIESEGREGOWANE I 

Ossówka, Ossówka-Kolonia, Witulin–Kolonia, Mariampol, Bukowice- Kolonia, Bukowice, Nosów, 
Nosów- Kolonia, Klukowszczyzna 

              Odpady 
Miesiąc         

Odpady zmieszane Popiół PSZOK 

Styczeń 7 16 15 
Luty 4 13 19 
Marzec 3 13 18 
Kwiecień 14 9 15 
Maj 12 - 20 
Czerwiec 2 - 17 

Pojemniki i worki powinny być wystawione przed posesję do godziny 7.00  
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  
Nowy rachunek bankowy do wpłat  Nr 81 8037 0008 0550 1544 2000 0460 
tytułem: opłata za odpady, imię i nazwisko  
 
Zasady segregacji 

 NALEŻY WRZUCAĆ NIE NALEŻY WRZUCAĆ 

Odpady zmieszane  
Odpady zmieszane papier, tworzywa 
sztuczne, metal, szkło 

Popiół 
gruz 

Popiół  

Popiół i żużel z palenisk domowych, 
Porcelana i ceramika, Potłuczone szklanki, 
szkło typu arco, lustra, szyby z okien 
Worki z odkurzacza 

Zużyte baterie 
Puszki i pojemniki z zawartością farb 
Sprzęt elektroniczny 
Odpadów objętych selektywną zbiórką 

PSZOK  
Parking przy 

Urzędzie Gminy 
W godzinach 
15.00- 17.00 

Gruz, cegły, pustaki, kruszywa betonu 
Ramy okienne,  
Płytki, terakota, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe 
np. dywany i wykładziny, 
zużyte opony (do wysokości 120 cm, 4 szt.) 

 

Apteka Nieużywane lub przeterminowane leki  
Puste opakowania po lekach 
Opakowania tekturowe 

Urząd Gminy Baterie i żarówki  

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 2019 r, poz. 2010 z późn. zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. liczby osób zamieszkujących na 
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Zmiana liczby osób zamieszkujących 
rozumiana jest jako narodziny bądź zgon członka rodziny, jak również wprowadzenie się lub wyprowadzenie 
osób zamieszkujących na terenie nieruchomości. 


