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                                                                                                       Warszawa, 24.05.2019 r. 
 
Szanowni Sąsiedzi, 

W trosce o piękno i czystość naszego miasta-ogrodu Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Miasto-Ogród Sadyba apeluje o niewystawianie worków ze śmieciami wcześniej niż w wieczór 
poprzedzający dzień ich wywozu. Wystawianie śmieci czy innych odpadów bez zwracania uwagi na to, 
kiedy zostaną wywiezione powoduje, że przez wiele tygodni zaśmiecają one nasze ulice, psują estetykę  
i piękno naszego miasta-ogrodu.  

Terminy wywozu poszczególnych rodzajów odpadów można sprawdzić na stronie internetowej operatora, 
jakim obecnie jest MPO (www.mpo.com.pl/harmonogram-odbioru-odpadow lub dzwoniąc pod nr tel. 
800 413 323). Informacje będą też zawsze na stronie www.czysta.um.warszawa.pl, nawet gdyby MPO 
przestał być operatorem. 

Przypominamy, że : 
- co 4 tygodnie wywożone są: metale i tworzywa sztuczne (worek żółty), szkło (worek zielony), 
papier(worek niebieski)  
- co 2 tygodnie wywożone są odpady zmieszane (pojemnik śmieciowy na kółkach lub worek czarny);  
w okresie od marca do listopada wywożone są także odpady ogrodnicze (np. rozdrobnione gałęzie, liście); 
należy je gromadzić (worek szary) nie wcześniej niż 24 godziny przed dniem wywozu (§ 6, ust. 2 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku m.st. Warszawy), 
 - co 1 tydzień wywożone są odpady bio tj. roślinne - przeznaczone na kompost (worek brązowy). 

Baterie i akumulatory przenośne przyjmowane są we wszystkich urzędach m. st. Warszawy, a także  
w samorządowych szkołach, przedszkolach oraz ośrodkach sportu i rekreacji. 

Przeterminowane lekarstwa, odpady medyczne i termometry rtęciowe można wyrzucić do pojemników 
w większości aptek (spis tych aptek można znaleźć wpisując do wyszukiwarki: czysta warszawa wykaz 
aptek). 

Duże elektrośmieci (np. pralki, lodówki) wywożone są bezpłatnie po umówieniu terminu przez telefon pod 
nr 22 22 333 00 (www.elektrosmieci.pl); elektrośmieci należy wystawiać w umówionym czasie i miejscu.  
Małe elektrośmiecie, farby, opony itp. należy zawieźć samodzielnie do PSZOK ul. Zawodzie 1, Wilanów. 

Odpady wielkogabarytowe (np. meble) wywożone są bezpłatnie w uzgodnieniu z MPO (tel. 800 413 323 
– tel. czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00); nie należy wystawiać gabarytów wcześniej 
niż 24 godziny przed dniem wywozu (§ 7, ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku m.st. 
Warszawy).  

W przypadku braku satysfakcjonującej obsługi operatora (MPO) można zadzwonić do całodobowego 
biura interwencji m.st. Warszawy  nr tel. 19 115. 

Z poważaniem, 

Jerzy Piasecki – Prezes Zarządu 
 

Sławomir Nałęcz  - Wiceprezes Zarządu 


