
  

         
Szanowni Państwo, 
 
Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów komunalnych przez firmę REMONDIS Sp. z o. o.  Oddział w Płocku 
na terenie Gminy Leoncin dla poniższych miejscowości: 

Secymin Polski, Nowy Secymin, Secyminek, Ośniki, Wilków nad Wisłą, Nowiny, 
Krubiczew, Stare Polesie, Nowe Polesie 

Terminy wywozu obowiązujące od 01.02.2021 do 31.12.2021: 

 

2021r. 
(L1) 

Odpady 

zmieszane 

Odpady segregowane 

Odpady BIO 

Mobilna zbiórka - 

odpady 

wielkogabarytowe, zużyty 

sprzęt elektryczny i 

elektroniczny 

PAPIER SZKŁO 

METALE, 

TWORZYWA 

SZTUCZNE 

2021 

Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

Luty 8, 22 8 22 15 

Marzec 8, 22 8 22  

Kwiecień 2, 19, 30 2 19, 30  

Maj 17, 31 17 17, 31  

Czerwiec 14, 28 14 14, 28  

Lipiec 12, 26 12 12, 26  

Sierpień 9, 23 9 9, 23 16 

Wrzesień 6, 20 6 6, 20  

Październik 4, 18, 29 4 29  

Listopad 15, 29 15 29  

Grudzień 13, 27 13 27  

 

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowany będzie od godz. 8:00-18:00 

Pojemniki i worki z odpadami powinny zostać wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie przed 

nieruchomością w widocznym miejscu do odbioru. 

Wykonawca odbioru odpadów:  

REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Płocku 

ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock 

Telefon kontaktowy: Tel. (024) 268-10-60 wew. 12, fax (024) 262-56-45, plock@remondis.pl 
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INFORMACJA O GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI NA 2021 ROK 

 

Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w  

pojemnikach/workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, i tak: 

1) w jednym worku z folii LDPE w kolorze niebieskim oznaczonym napisem „Papier” zbierane 

są: odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury;  

   

2) w drugim worku z folii LDPE w kolorze zielonym oznaczonym napisem „Szkło” zbierane są: 

odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła zarówno szkła białego jak i 

kolorowego; 

3) w trzecim worku z folii LDPE w kolorze żółtym oznaczonym napisem „Metale i tworzywa 

sztuczne” zbierane są: odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady 

tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe. 

 

4) w czwartym worku z foli PDPE w kolorze brązowym oznaczonym napisem bio, trawa, 

liście zbierane są : odpady zielone i „bio”; 

 

Jednocześnie przypominamy, że na terenie gminy dopuszcza się  stosowanie znormalizowanych 

pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych  o pojemności    120 l, 240 l, 1100 l. w zależności 

od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i metody gromadzenia odpadów 

komunalnych. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik leży po stronie właściciela 

nieruchomości. Przypominamy również o obowiązku umieszczenia nr porządkowego w 

widocznym miejscu na budynku. 

Pojemniki opróżniane mają być raz na dwa tygodnie, worki z segregowanymi odpadami odbierane będą 

raz w miesiącu wg. harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców. Pojemniki oraz worki w 

dniach wyznaczonych harmonogramem wywozu mają być wystawione o godzinie 730  przed posesję w 

miejscach łatwo dostępnych dla operatora w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i 

osób trzecich. Telefon pod który należy zgłaszać reklamacje jest dostępny na harmonogramie. Nie 

wystawienie pojemników i worków w wyznaczonym terminie i godzinie skutkuje 

nieodebraniem odpadów.                                                                                                   

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Leoncin zobowiązani będą wnosić opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na 

rachunek bankowy Gminy Leoncin 79 8011 0008 0040 0400 0273 0204. Istnieje możliwość wpłaty 

w Oddziale BS w Leoncinie bez pobierania opłaty od dokonywanej wpłaty.           

Segregując odpady miesięczna opłata od jednego mieszkańca wynosi  30 zł.  

Nie segregując odpadów miesięczna opłata od jednego mieszkańca wynosi 60 zł. 

W przypadku kompostowania odpadów „bio” w tym odpadów zielonych w kompostowniku 

przydomowym,  opłata za odpady segregowane wyniesie 24 zł. od osoby , za nieselektywnie 54 zł. od 

osoby. 


