
Zasady segregacji 
 NALEŻY WRZUCAĆ NIE NALEŻY WRZUCAĆ 

Papier tektura  
Pojemnik/worek 

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

Odpady higieniczne np. ręczniki papierowe, 
kartony po mleku i napojach,  

Tworzywa sztuczne i 
wielomateriałowe  

Metal  
Pojemnik/worek 

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, Folia aluminiowa, Dezodoranty, Zdjęcia, 
papier woskowy, kalki, styropian opakowaniowy 

Butelek i pojemników z zawartością, 
Części samochodowych, 

Zużytych baterii i akumulatorów, 
Puszek i pojemników z zawartością farb, 

lakierów, 
Zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 

Szkło 

Pojemnik/ pojedynczy 
worek foliowy  

Nie będzie odbierane 
szkło w workach po 

nawozach oraz 
workach jutowych i 

propylenowych. 

PUSTE 
Butelki i słoiki po napojach i żywności, 
Szklane opakowania po kosmetykach, 
Puste opakowania szklane po lekach, 

rozpuszczalnikach  

Zakręconych słoików z zawartością 
Ceramika, doniczki, porcelana, szkło okularowe, 
żaroodporne, żarówki i świetlówki, lustra, szyby 

okienne, monitory, lampy telewizyjne 

Popiół i żużel 
worki do 30 kg 

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

odpady z odkurzacza 

Zużyte baterie, Puszki i pojemniki z zawartością 
farb, Sprzęt elektroniczny, 

Odpadów objętych selektywną zbiórką 

Odpady kuchenne  Odpady warzywne i owocowe, 
fusy kawy i herbaty, resztki żywności,   

Popiół, 
Leki, 

Odpadów objęte selektywną zbiórką 

Pozostałości po 
segregacji 

pieluchy jednorazowe i inne odpady higieniczne, 
opakowania składające się z kilku materiałów  

np. szkło i plastik 
kości zwierząt i pozostałości po domowej 
hodowli zwierząt; odpady z odkurzacza 

Popiół, 
Leki, 

Odpadów objęte selektywną zbiórką 

Bioodpady zielone 

Liście, kwiaty i skoszona trawa, chwasty, kora 
drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałęzie 
Gałęzie muszą być powiązane w pęczki długości 

nie dłuższej niż 1m 

Resztki jedzenia,  
kości zwierząt i pozostałości po domowej 

hodowli zwierząt, Popiół 
Odpadów objętych selektywną zbiórką 

PSZOK  
Parking przy Urzędzie 

Gminy 
W godzinach 
 15.00- 17.00 

Gruz, cegły, pustaki, kruszywa betonu  
Ramy okienne, Płytki, terakota,  

styropian budowlany 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe np. 
dywany i wykładziny, 

opony samochodów osobowych (8 szt. na rok) 

Wszystkie odpady powinny być posegregowane 

Apteka Nie używane lub przeterminowane leki 
Puste opakowania po lekach, 

 Opakowania tekturowe 

Urząd Gminy Baterie i żarówki  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 15 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy 
Leśna Podlaska czynnej od 7.15 do 13.00 od poniedziałku do piątku lub na rachunek bankowy  rachunek bankowy do 
wpłat Nr 81 8037 0008 0550 1544 2000 0460  tytułem: opłata za odpady, imię i nazwisko  
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.  
 


