
Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu 

gminy Perlejewo jest MPO Sp. z o.o., ul. Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok (NIP 542-

020-10-38) oddział w Siemiatyczach, ul Ciechanowiecka 23, 17-300 Siemiatycze. 

Zmieszane odpady komunalne, bioodpady oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych, składowane są przez ww. podmiot do Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

Hajnówka, Szosa Kleszczowska 35, 17-200.  

W 2020 r. osiągnięto wymagane poziomy określone w stosownych rozporządzeniach - 

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 56,63%, 

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania – 0,12%. Nie odebrano innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. 

 

Do momentu utworzenia stałego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, na terenie gminy Perlejewo, w wybraną sobotę, w godz. 8.00-14.00 

funkcjonuje PSZOK mobilny pod adresem Pieczyski 1B, 17-32 Perlejewo prowadzony przez 

MPO Sp. z o.o., ul. Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok - oddział w Siemiatyczach, ul 

Ciechanowiecka 23, 17-300 Siemiatycze. Przyjmowane są tam: 

1)papier (odpady z papieru, w tym tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury); 

2)szkło (białe i kolorowe-odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła); 

3)metale i tworzywa sztuczne (odpady metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe); 

4)bioodpady; 

5)zużyte baterie i akumulatory; 

6)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

7)przeterminowane leki; 

8)chemikalia; 

9)meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

10)zużyte opony; 

11)odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

12)popiół i żużel z palenisk domowych; 

13)odzież i tekstylia; 

14)odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

15)odpady niebezpieczne. 

Raz w roku, w ramach mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, organizowana jest przez MPO Sp. z o.o., ul. Pułku Piechoty 48, 15-950 

Białystok - oddział w Siemiatyczach, ul Ciechanowiecka 23, 17-300 Siemiatycze zbiórka 

mebli, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

zużytych opon.  

Folie i sznurki, powstające w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania 

takich odpadów, odbierane są w ramach organizowanych periodycznie zbiórek.  
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