Urząd Gminy Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH W GMINIE LESZNOWOLA
dzień tygodnia

częstotliwość
odbioru

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ZABUDOWA
JEDNORODZINNA

ZABUDOWA
WIEORODZINNA
+ FIRMY*

co tydzień

co tydzień

Marysin

nieruchomości
posiadające
wspólną altanę
śmietnikową

Kolonia Warszawska
Stefanowo
harmonogram
dotyczy odpadów
zmieszanych

Kolonia Mrokowska

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

ZABUDOWA
JEDNORODZINNA

ZABUDOWA
JEDNORODZINNA

ZABUDOWA
WIEORODZINNA
+ FIRMY*

ZABUDOWA
JEDNORODZINNA

co tydzień

co tydzień

co tydzień

co tydzień

nieruchomości
posiadające
wspólną altanę
śmietnikową

Łazy

Nowa Iwiczna

Magdalenka

Mysiadło

Władysławów

Kolonia Lesznowola

Wilcza Góra

Jazgarzewszczyzna
Łoziska

Warszawianka

Zgorzała

Mroków
Garbatka
Stachowo

Podolszyn
Nowa Wola
Zamienie

Wola Mrokowska
Jastrzębiec

Janczewice
Lesznowola

Stara Iwiczna
częstotliwość
odbioru dla Firm*
jest zgodna ze
złożoną deklaracją

częstotliwość
odbioru dla Firm*
jest zgodna ze
złożoną deklaracją

Kosów
Wólka Kosowska
Jabłonowo
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH GMINA LESZNOWOLA
dzień tygodnia

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

przykładowe terminy
odbioru odpadów
selektywnych

2 września

3 września

4 września

5 września

6 września

7 września

9 wrzesnia

17 września

18 września

19 września

13 wrzesnia

21 września

częstotliwość
odbioru

SOBOTA

16 wrzesnia

1 października

2 października

3 października

20 wrzesnia

5 października

23 wrzesnia

15 października

16 października

17 października

27 wrzesnia

19 października

30 wrzesnia

29 października

30 października

31 października

4 października

2 listopada

7 października

12 listopada

13 listopada

14 listopada

11 października

16 listopada

14 października

26 listopada

27 listopada

28 listopada

18 października

30 listopada

i tak dalej

i tak dalej

i tak dalej

i tak dalej

i tak dalej

i tak dalej

co tydzień

co drugi tydzień

co drugi tydzień

co drugi tydzień

co tydzień

co drugi tydzień

ZABUDOWA
WIEORODZINNA

ZABUDOWA
JEDNORODZINNA

ZABUDOWA
JEDNORODZINNA

ZABUDOWA
JEDNORODZINNA

FIRMY

ZABUDOWA
JEDNORODZINNA

harmonogram
dotyczy odbioru:

Janczewice

Nowa Iwiczna

Łazy

Marysin

Lesznowola

Mysiadło

Magdalenka

Kolonia Warszawska

- opakowań

Podolszyn

Kolonia Lesznowola

Władysławów

Stefanowo

Nowa Wola

Jazgarzewszczyzna

Wilcza Góra

Zgorzała

Łoziska

papierowych,
plastikowych,
metalowych
i zużytej odzieży

nieruchomości
posiadające wspólną
altanę śmietnikową

Zamienie
Stara Iwiczna

Kolonia Mrokowska
częstotliwość
odbioru dla Firm*
jest zgodna ze
złożoną deklaracją

Warszawianka
Wola Mrokowska
Mroków

- opakowań

Jastrzębiec

szklanych

Garbatka
Stachowo

- zielonych

Kosów

(trawa, liście)

Wólka Kosowska
Jabłonowo

Indywidualne numery kont wysłalismy do Państwa pocztą. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami
telefonów od 22-700-01-02 do 22-700-01-06 lub emailem rok@lesznowola.pl
Uprzejmie informujemy, iż odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci, zużyte opony oraz resztki materiałów budowlanych z remontów
mieszkań i domów, można oddać w każdą środę i w sobotę w siedzibie firmy Jarper sp. z o.o. - w Stefanowie Al. Krakowskiej 108 a.
odpady są przyjmowane w godz. od 7.00 do 14.00. Odpady należy dostarczyć własnym transportem.
W najbliższych dniach podamy terminy objazdowego odbioru odpadów wielkogabarytowych, elektrozłomu, zużytych opony i innych
odpadów niebezpiecznych sprzed nieruchomości. Odbiór planowany jest na koniec września, początek października. Planowane działania
będą odbywały się w różnych dniach zależnie od miejscowości.
Uchwała o obniżeniu stawek została podjęta przez Radę Gminy Lesznowola. Wejdą one w życie po kontroli w Regionalnej Izbie
Obrachunkowej a następnie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz po ich uprawomocnieniu. Może
to nastąpić w miesiącu październiku, wówczas będą Państwo mogli złożyć nowe deklaracje dotyczące odpadów komunalnych. Nowe
stawki będą obowiązywać od miesiąca w którym zostanie złożona nowa deklaracja. Do tego czasu kwota miesięcznej opłaty podatkowej
za odpady komunalne pozostaje w wysokości zadeklarowanej w ostatniej deklaracji.

