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NOWE ZASADY

ODBIORU ODPADÓW
W PODKOWIE LEŚNEJ

obowiązujące od 1 września 2019 roku

Nowe zasady segregacji odpadów
PUNKT
SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA
ODPADÓW (PSZOK)

Od 1 września 2019 roku działa Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów, do którego mieszkańcy mogą oddawać odpady: wszystkie z wyjątkiem odpadów zmieszanych, biodegradowalnych (kuchennych), trawy i liści.
Odpady przyjmowane będą bez dodatkowych opłat
od mieszkańców Miasta Podkowa Leśna po okazaniu
zaświadczenia o uregulowaniu należności za gospodarowanie odpadami za ostatni kwartał. Zaświadczenie
będzie można odebrać w Urzędzie Miasta.

Bez limitu

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane jedynie w PSZOK. Odpady wielkogabarytowe to takie,
których rozmiary znacznie wykraczają poza ogólnie
przyjęte standardy odpadów komunalnych. Do takich
odpadów nie zaliczamy zużytego sprzętu, jak na przykład starych telewizorów, lodówek, kuchenek i innych
sprzętów gospodarstwa domowego. Nie może to być
również wyposażenie łazienki i toalety, czyli wszelkie
wanny, muszle klozetowe i pozostałe produkty należące do ceramiki łazienkowej.
Popiół pochodzący z palenisk domowych nie będzie
odbierany spod domu. Odpady tego typu będzie można bezpłatnie odwieźć do PSZOK.

Limit na odpady
budowlane

Gruz można odwieźć tylko do PSZOK, wyłącznie
z drobnych remontów w ilości do 5 worków o pojemności 120 l i wadze do 25 kg.

Zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny
(ZSEE)

Przyjmowany będzie bezpłatnie w PSZOK oraz w trakcie dwóch zbiórek akcyjnych w ciągu roku na terenie
miasta, organizowanych przez firmę odbierającą tego
typu odpady. Szczegóły na temat zbiórek akcyjnych
będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Limit na odbiór
liści i trawy

Od 1 września liście będą odbierane w cyklu 1 worek
120 l miesięcznie przez cały okres odbioru.

120 l

240 l

REJON I
REJON II

POJEMNIKI NA ODPADY
Od 1 stycznia 2020 roku odpady
zmieszane odbierane będą
wyłącznie z pojemników 120 l
lub 240 l. Nie będą odbierane
odpady w plastikowych workach
czarnych. Właściciele posesji będą
zobowiązani do zakupu
i utrzymania pojemników.

PODZIAŁ
NA II REJONY
REJON I to ulice po północnej stronie
torów kolejki WKD.
REJON II to ulice po południowej
stronie torów kolejki WKD.
Odpady będą odbierane w środy i piątki,
za wyjątkiem dni świątecznych
1 listopada 2019 i 1 stycznia 2020 roku.

Bez zmian:
O
 dbiór co 2 tygodnie: odpady zmieszane, odpady biodegradowalne, metale
i tworzywa, szkło, papier. W miarę możliwości przed wrzuceniem do worka
odpady należy zgnieść.
D
 ystrybucja worków kolorowych przez cały okres odbioru odpadów
(czarnych do 31.12.2019 roku).
O
 bowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałej jest złożenie deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 maja
w Podkowie Leśnej obowiązuje opłata za odpady liczona od m3 zużytej wody.

Więcej informacji: na stronie www.podkowalesna.pl,
w Urzędzie Miasta pok. nr 11, telefon: 22 759 21 21,
w biurze obsługi klienta firmy HETMAN,
bok@puhetman.pl, telefon: 22 868 48 20

JAK SEGREGOWAĆ
ODPADY METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH
I OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH
– POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY
WRZUCAMY:

 odkręcone i zgniecione
plastikowe butelki po napojach
 nakrętki, o ile nie zbieramy
ich osobno w ramach akcji
dobroczynnych
 plastikowe opakowania
po produktach spożywczych
 opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku i sokach)
o
 pakowania po środkach
czystości (np. proszkach
do prania), kosmetykach
(np. szamponach, paście
do zębów) itp.
 plastikowe torby, worki,
reklamówki, inne folie
 aluminiowe puszki
po napojach i sokach
 puszki po konserwach
 folię aluminiową
 metale kolorowe
 kapsle
 zakrętki od słoików

NIE WRZUCAMY:

 butelek i pojemników
z zawartością
 opakowań po lekach
i zużytych artykułów
medycznych
 opakowań po olejach
silnikowych
 opakowań po substancjach
niebezpiecznych,
 części samochodowych
 zużytych baterii
i akumulatorów
 puszek i pojemników
po farbach i lakierach
 zużytego sprzętu
elektronicznego i AGD
Przed wrzuceniem do worka
aluminiowe puszki, plastikowe
opakowania oraz kartony
opróżniamy, suszymy i zgniatamy!

ODPADY Z PAPIERU – WOREK NIEBIESKI
WRZUCAMY:

 opakowania z papieru
 karton
 tekturę (także falistą)
 katalogi
 ulotki
 prospekty
 gazety i czasopisma
 papier szkolny i biurowy

NIE WRZUCAMY:

 ręczników papierowych
i zużytych chusteczek
higienicznych
 papieru lakierowanego
i powleczonego folią
 papieru zatłuszczonego
lub mocno zabrudzonego
 kartonów po mleku
i napojach

WRZUCAMY:

 zadrukowane kartki
 zeszyty i książki
 papier pakowy
 torby i worki papierowe

Odpady z papieru należy zbierać w taki
sposób, aby nie były zamoczone oraz zanieczyszczone, w szczególności resztkami
żywności, tłuszczami, olejami czy farbami.

NIE WRZUCAMY:

 papierowych worków po
nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych
 tapet
 pieluch jednorazowych
i podpasek
 zatłuszczonych
jednorazowych opakowań
z papieru i naczyń
jednorazowych
 ubrań

Odpady opakowaniowe z papieru należy
w miarę możliwości zgnieść przed ich włożeniem do pojemnika lub worka.
Przed wyrzuceniem odpadów papierowych
i tekturowych trzeba usunąć z nich wszystkie elementy wykonane z innych tworzyw,
czyli chociażby spinacze biurowe, zszywki,
okładki z płótna, foliowe „koszulki”

SZKŁO – WOREK ZIELONY
WRZUCAMY:

 butelki i słoiki po napojach
i żywności (w tym butelki
po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych)
 s zklane opakowania
po kosmetykach (o ile
nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców)
Przed wrzuceniem szklane butelki
i opakowania opróżniamy, oddzielamy
również nakrętki, obrączki i inne
elementy metalowe.
Najbardziej szkodliwe dla produkcji stłuczki
szklanej są wtrącenia ceramiki lub kamieni.
Zanieczyszczenia tego typu powodują znaczne
utrudnienia w procesie uzdatniania surowca.

NIE WRZUCAMY:

 ceramiki
 doniczek
 porcelany
 fajansu
 kryształów
 szkła okularowego
 szkła żaroodpornego
 zniczy z zawartością wosku
 żarówek i świetlówek
 reflektorów
 opakowań po lekach
rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych
 luster
 szyb okiennych i zbrojonych,
 monitorów i lamp
telewizyjnych,
 termometrów i strzykawek

ODPADY KUCHENNE – WOREK BRĄZOWY
WRZUCAMY:
 odpady z owoców i warzyw
 obierki
 fusy z kawy i herbaty
 skorupki jajek
 resztki jedzenia pochodzenia
roślinnego (w stanie
stałym)
Bioodpady to charakterystyczny odpad,
który ulega rozkładowi przy udziale
mikroorganizmów. Żeby było to możliwe,
bioodpady nie mogą zawierać elementów
plastikowych czy szklanych, ponieważ tego
mikroorganizmy nie rozłożą.

NIE WRZUCAMY:
 liści i trawy
 kości zwierząt
 surowego mięsa
 odchodów zwierząt
 żwirku
 popiołu z węgla kamiennego
 leków
 drewna impregnowanego
 płyt wiórowych i MDF
 ziemi i kamieni, innych
odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych)

Odpadów kuchennych nie wrzucamy
do pojemnika na odpady zmieszane!

ODPADY ZIELONE – TRAWA I LIŚCIE
WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

 pozostałości roślinne
 rozdrobnione gałęzie
 kwiaty
 resztki kwiatów ciętych
i doniczkowych
 liście i trawę

 odpadów zmieszanych
 ziemi
 gruzu i kamieni
 popiołów
 odchodów zwierząt
 opakowań po nawozach
sznurków, drutu

Mieszkańcy zobowiązani są
do zaopatrzenia się w worki na odpady
zielone we własnym zakresie.
Odpadami zielonymi nie są resztki jedzenia
ani inne odpady kuchenne, popiół czy
niedopałki po papierosach.
Odpadów zielonych nie wrzucamy
do pojemnika na odpady zmieszane!

ODPADY ZMIESZANE – WOREK CZARNY
NIE WRZUCAMY:

Odpady, które nie nadają się do segregacji
lub ponownego wykorzystania, to odpady
zmieszane. Do tej grupy zaliczamy m.in.
resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego,
odpady higieniczne, zanieczyszczone
opakowania po żywności.

 zużytego sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego
 żarówek
 gruzu
 baterii
 przeterminowanych lekarstw
 butelek szklanych
 butelek z tworzyw sztucznych
 puszek aluminiowych
 makulatury
 odpadów kuchennych
i zielonych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

UWAGA!

n
 ie musisz myć opakowań przed wyrzuceniem
– wystarczy, że dokładnie opróżnisz je z zawartości
n
 ie musisz odlepiać etykiet np. ze słoików jeśli wymaga to użycia wody
 j eśli butelka lub słoik ma etykietę z folii termokurczliwej (PVC) należy
ją usunąć i wyrzucić do odpadów zmieszanych
 j eżeli opakowanie składa się z kilku różnych surowców (np. plastikowy
kubeczek z wieczkiem z aluminium) postaraj się je rozdzielić
b
 utelki zawsze wyrzucaj odkręcone
 ś wietlówki i baterie zawsze wyrzucaj do pojemników do tego przeznaczonych
(można je znaleźć m.in. w marketach, przy budynku Urzędu Miasta)
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NADARZYN
Czynne:

Wtorek 14.00–20.00
Czwartek 14.00–20.00
Piątek 8.00–14.00

PAMIĘTAJ!

Jadąc do PSZOK zabierz ze sobą zaświadczenie
z Urzędu Miasta o uregulowaniu należności
za gospodarowanie odpadami.

Wydawca: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05 -807 Podkowa Leśna
www.podkowalesna.pl

