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                                                                                                     Warszawa, 10.03.2020 r. 

        

Szanowni Sąsiedzi, 

Od 1.03.2020 r. mocno wzrastają opłaty za wywóz śmieci. Wysokie ceny gospodarowania odpadami 

pokazują nam także, jak ważną kwestią staje się obecnie dbałość o czyste środowisko i estetykę naszego 

miejsca zamieszkania. Dlatego w trosce o piękno i czystość Miasta-Ogrodu Sadyba apelujemy o 

niewystawianie pojemników ani worków ze śmieciami wcześniej niż w wieczór poprzedzający dzień 

ich wywozu. Przekazujemy także informacje pomagające w odpowiednim postępowaniu w zakresie 

sortowania i oddawania różnego rodzaju odpadów. 

Najbliższe terminy wywozu odpadów można sprawdzić na stronie internetowej 

warszawa19115.pl/harmonogramy-wywozu-odpadow lub dzwoniąc pod nr tel. 19115.  

Klikając „POBIERZ harmonogram na kolejne dni” na tej samej stronie - można pobrać dopasowany  

do naszej posesji harmonogram wywozu na 1 do 2 miesięcy do przodu. Warto ten haromonogram 

wydrukować i trzymać na widocznym miejscu, aby nie przegapić żadnego dnia wywozu odpadów. 

Jeśli śmieci nie zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem - należy to zgłaszać do całodobowego 

Biura Interwencji m.st. Warszawy pod nr tel. 19115, pisząc maila na adres kontakt@um.warszawa.pl lub 

poprzez stronę internetową warszawa19115.pl/incydenty albo przez aplikację mobilną warszawa19115. 

Zgłoszenia przyjmowane są począwszy od godz. 22:00 dnia wyznaczonego na odbiór śmieci, przez całą 

noc i także w dniu następnym. 

Śmieci gabarytowe (np. choinki)  też należy zgłaszać do ww. Biura Interwencji m.st. Warszawy. W 

odpowiedzi otrzymamy datę odbioru odpadów. Podobnie odbiór odpadów zielonych (liście, trawa, drobne 

gałęzie) w czasie zimy (grudzień-luty) odbywa się po zgłoszeniu do ww. Biura Interwencji. 

O tym, jak segregować odpady do poszczególnych pojemników lub worków, można przeczytać na stronie 

https://segregujna5.um.warszawa.pl/jak-segregowac/  

Prawie wszystkie rodzaje odpadów (oprócz odpadów zmieszanych, zielonych, azbestu i papy) można też 

samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który znajduje się na 

tyłach EC Siekierki. Adres i godziny pracy tego punktu oraz długą listę rodzajów przyjmowanych tam 

odpadów znajdziecie Państwo na drugiej stronie tej kartki. 

Na koniec powtarzamy prośbę, aby pojemniki lub worki z odpadami wystawiać nie wcześniej niż 

wieczorem przed dniem wywozu śmieci. Prosimy też dołożyć starań by wystawiane przed posesję 

pojemniki nie blokowały pieszym przejścia po chodniku i znajdowały się jak najkrócej poza prywatną 

posesją. Od granicy posesji (ogrodzenia) zaczyna się pas drogowy, którego zajmowanie na cele nie ujęte w 

art. 40 ust. 2. ustawy o drogach publicznych wymaga zgody zarządcy drogi (miasto). Zajmowanie bez 

zezwolenia grozi karami administracyjnymi stanowiącymi 10-krotność zwykłych opłat za zajęcie pasa 

drogowego. 

 

Z poważaniem, 

 

Sławomir Nałęcz  - Wiceprezes Zarządu 
 

Jerzy  Piasecki      - Prezes Zarządu 
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Najbliższy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się  przy  

ul. Zawodzie 1 (Wilanów), na tyłach EC Siekierki (tel. 22 185 52 51, e-mail: pszok@lekaro.pl). 

Jest on czynny (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)  

od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 –20:00, w soboty 9:00 – 20:00. 

Punkt przyjmuje tylko odpady posegregowane takie jak: 

 opakowania z papieru i tektury, ze szkła, z tekstyliów, 

 opakowania z metali i tworzyw sztucznych (butelki PET, puszki po napojach, olejach itp.), 

 opakowania ze szkła (np. puste butelki, słoiki, opakowania szklane po kosmetykach), 

 opakowania po olejach silnikowych, detergentach, środkach ochrony roślin, 

 gaśnice i pojemniki pod ciśnieniem (np. po aerozolach), 

 opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów, 

 odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty itp., 

 szkło np. okienne, drzwiowe bezbarwne, lustra, 

 odzież, tekstylia, 

 opakowania z tekstyliów (np. worki jutowe), 

 rozpuszczalniki, kwasy, alkalia (substancje żrące), 

 odczynniki fotograficzne, 

 środki ochrony roślin, 

 oleje i tłuszcze jadalne, 

 przepracowane lub przeterminowane oleje silnikowe, 

 farby, opakowania po farbach (także zawierające substancje niebezpieczne), 

 kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne, 

 tusze, tonery do drukarek, 

 lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, 

 detergenty (w opakowaniu jednostkowym producenta), 

 drewno (w tym zawierające substancje niebezpieczne), 

 opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, 

 doniczki, wiadra, skrzynki, miski, zabawki, meble ogrodowe itp., 

 elementy metalowe np. ramy rowerowe, obudowy urządzeń, klamki, 

 lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne,  

 termometry rtęciowe, 

 urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe, 

 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 

 akumulatory, baterie, 

 przeterminowane leki, 

 odpady wielkogabarytowe (np. choinki, meble). 

 

W PSZOK ul. Zawodzie 1 nie są przyjmowane odpady zielone (np. trawa i liście) - przyjmuje je 

tylko w PSZOK przy ul. Płytowej 1 (Białołęka). 

Żaden PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych. Nie są też przyjmowane: 

- odpady w opakowaniach cieknących, 

- materiały zawierające azbest,  

- papa i styropian budowlany,  

- odpady, których ilość, skład i charakter wskazują na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej.  
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