
HARMONOGRAM 
odbioru odpadów komunalnych z terenu: 

Miasto Łęczna: Osiedle Bobrowniki, Osiedle Niepodległości, Osiedle 
Samsonowicza, Stare Miasto* na wschód od ul. Krasnystawskiej 
 
uwaga: główny dzień odbioru odpadów - czwartek,  

         worek żółty - wtorek 
 

Miesiąc 

(2023r.) 

Odpady 

zmieszane 

Odpady selektywne 

Popiół* 

Elektro 

- 

odpady 

Odpady 

wielko -

gabary-

towe 

Worek 

niebieski 

 

Worek 

brązowy 

 

Worek 

zielony 
Worek 

żółty 

I 5/19 12/26 5/19 12/26 10/24 20   

II 2/16 9/23 2/16 9/23 7/21 17   

III 2/16/30 9/23 2/16/30 9/23 7/21 17  23 

IV 13/27 6/20 13/27 6/20 4/18 21 28  

V 11/25 4/18 11/25 4/18 4/16/30    

VI 9/22 1/15/29 9/22 1/15/29 13/27    

VII 6/20 13/27 6/20 13/27 11/25   13 

VIII 3/17/31 10/24 3/17/31 10/24 8/22  10  

IX 14/28 7/21 14/28 7/21 5/19    

X 12/26 5/19 12/26 5/19 3/17/31 20   

XI 9/23 2/16/30 9/23 2/16/30 14/28 17   

XII 7/21 14/28 7/21 14/28 12/27 15   

*odbiór popiołu z kontenerów KP7 ustawionych na terenie Starego Miasta i Os. Słoneczko 

UWAGA: 
częstotliwość odbioru - co 2 tygodnie w czwartek: 

I. Worek brązowy i frakcja zmieszana  
II. Worek niebieski, worek zielony  

Co 2 tygodnie we wtorek: 
III. Worek żółty  - wtorek 

 
 
 
 

Dział Odbioru Odpadów 
PGKiM Łęczna sp. z o.o. 
Tel. 81 752 10 44 wew. 145 lub 153 

 

 

 

 



 

Pojemnik/worek niebieski – papier i tektura 

 
Wrzucamy 

• Opakowania z papieru i tektury 

• Katalogi, ulotki, prospekty 

• Gazety i czasopisma 

• Papier szkolny i biurowy, zadrukowane 
kartki  

• Zeszyty i książki 

• Papier pakowy 

• Torby i worki papierowe 

• Kartony, tekturowe pudełka 

Pojemnik/worek żółty – metale i tworzywa sztuczne 

 
Wrzucamy 

• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach 

• nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików 

• plastikowe opakowania po produktach spożywczych 

• opakowania wielomateriałowe (np. karton po mleku, sokach) 

• opakowania po środkach czystości, kosmetykach 

• plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie 

• aluminiowe puszki po napojach, puszki po konserwach 

• folię aluminiową 
• metale kolorowe 

Pojemnik/worek zielony – szkło 

 
Wrzucamy 

• szkło, które służyło jako opakowania do żywności -  szklane butelki i słoiki bez korków i zakrętek 

• szklane opakowania po kosmetykach  
Pojemnik/worek brązowy – odpady kuchenne 

 
Wrzucamy 

• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki, ogryzki) 

• resztki jedzenia (bez mięsa), skorupki jajek, fusy po kawie, herbacie  

Pojemnik/worek czarny – odpady zmieszane (pozostałości po segregowaniu) 

Wrzucamy wszystko to, czego nie można umieścić  w pojemnikach czy kontenerach do zbiórki selektywnej 

• zużyte chusteczki, pampersy, zatłuszczony papier, herbatę w torebkach, odpadki pochodzenia zwierzęcego- 
kości, mięso domową ceramikę i szkło żaroodporne, ścinki tkanin, paragony sklepowe, papier do pieczenia i 
inne śmieci powstające w domu, które nie nadają się do frakcji selektywnych 

 

PSZOK (ul. Krasnystawska 54) czynny pon.-pt.. 9-17, sobota. 7-15; środa - nieczynne  

lub Stara Wieś czynny pon.-pt. 7:30-14:30 

• odpady wielkogabarytowe – meble, deski, stolarka okienna i drzwiowa, płyty wiórowe, materace 

• odpady remontowo budowlane – posegregowane odpady  powstałe w trakcie drobnych remontów mieszkania, 
gruz, skute kafelki, ceramika łazienkowa,  nieodpłatnie w ilości do 1Mg/rok/gospodarstwo domowe 

• elektroodpady- zużyty sprzęt elektryczny, agd i rtv  (tylko PSZOK ul. Krasnystawska) 

• przeterminowane leki,   zużyte strzykawki po zabiegach domowych (tylko PSZOK ul. Krasnystawska) 

• opony od samochodów osobowych, motorowych małe, do średnicy 56cm  (tylko PSZOK ul. Krasnystawska) 

• opakowania po środkach chemicznych z gospodarstw domowych (tylko PSZOK ul. Krasnystawska) 

• bio zielone – ścięte gałęzie, trawy, liście, rośliny zielone- dla Mieszkańców nie korzystających z kompostownika 
  


