SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM-WOLA"
ul. Siedmiogrodzka 11
01-232 Warszawa
tel: 22 632-97-63
e-mail: sekretariat@smcentrumwola.pl

Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązuje w Warszawie całkowity obowiązek segregacji
odpadów. Wszyscy wyrzucający odpady komunalne, są zobowiązani do ich segregacji.
Opłaty za odbiór odpadów zostały ustalone tylko dla odpadów segregowanych.
Mieszkańcy nie mają już wyboru pomiędzy opłatami za odpady segregowane lub
niesegregowane. Jeśli odpady nie będą segregowane, należy liczyc się z karami
finansowymi.

SEGREGACJA ODPADÓW
PAPIER
ODPADY, KTÓRE WRZUCAMY
DO POJEMNIKA NA PAPIER

ODPADY PAPIEROWE, KTÓRE WRZUCAMY DO
POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE

■ czyste opakowania z papieru i tektury
■ gazety, czasopisma i ulotki
■ zeszyty, kartony
■ papier biurowy

■ odpady higieniczne
■ papierowe worki po nawozach i materiałach bud.
■ papier lakierowany i powlekany folią
■ zanieczyszczony papier

wszystkie opakowania powinny być zgniecione

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
ODPADY, KTÓRE WRZUCAMY DO
POJEMNIKA NA METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

ODPADY METALOWE I Z TWORZYW SZTUCZNYCH, KTÓRE
WRZUCAMY DO POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE

■ puste, zgniecione butelki plastikowe
■ plastikowe opakowania po farbach, lakierach
■ nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików oraz butelek i olejach
■ plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe
■ plastikowe zabawki
■ puszki po konserwach
■ zgniecione aluminiowe puszki po napojach
■ kartony po mleku i sokach
wszystkie opakowania powinny być zgniecione

SZKŁO
ODPADY, KTÓRE WRZUCAMY
DO POJEMNIKA NA SZKŁO

■ słoiki i butelki po żywności i napojach
■ szklane opakowania po kosmetykach
Nie ma konieczności mycia szklanych butelek,
słoików oraz opakowań, które wrzucamy do frakcji
"szkło". Nie trzeba usuwać naklejek papierowych.
Wystarczy opróżnić opakowania z pozostałości.

ODPADY SZKLANE, KTÓRE WRZUCAMY DO
POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE

■ ceramika, doniczki, porcelana
■ szkła okularowe, żaroodporne, hartowane
■ znicze z zawartością wosku
■ lustra i szyby okienne
■ szklane opakowania po rozpuszczalnikach
i olejach silnikowych

BIO
ODPADY, KTÓRE WRZUCAMY DO
POJEMNIKA NA BIOODPADY

■ odpady warzywne i owocowe
■ gałęzie, trawa, liście, kwiaty
■ resztki jedzenia (bez mięsa)
■ trociny i kora drzew

ODPADY BIO, KTÓRE WRZUCAMY DO POJEMNIKA
NA ODPADY ZMIESZANE

■ ziemia i kamienie
■ popiół z węgla kamiennego
■ impregnowane drewno
■ kości i odchody zwierząt
■ olej jadalny

verte

ZMIESZANE
ODPADY, KTÓRE WRZUCAMY DO
POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE

■ to, czego nie można wrzucić do pozostałych
pojemników i co nie jest odpadem niebezpiecznym
■ resztki mięsne i kości,
■ mokry lub zabrudzony papier,
■ zużyte materiały higieniczne (w tym np. pieluchy),
■ żwirek z kuwet, fajans,
■ potłuczone szkło i lustra.

ODPADY, KTÓRYCH NIE WRZUCAMY
DO POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE

■ chemikalia
■ zużyty sprzęt elektroniczny i AGD
■ zużyte baterie i akumulatory
■ meble i inne odpady wielkogabarytowe
■ odpady budowlane i rozbiórkowe
■ zużyte opony
■ leki i opakowania po lekach

Poniżej wymieniamy odpady, których nie można wrzucać do altany śmietnikowej jako odpady
zmieszane czy segregowane:
- elektroodpady,
- leki i opakowania po lekach,
- odpady zielone,
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i remontowe.

ELEKTROODPADY, (tj. np. żużyte pralki, lodówki, zmywarki, zamrażarki, kuchenki elektryczne, suszarki do
ubrań, telewizory, smartfony, zużyte baterie i akumulatory itp.) można oddać do PSZOK-u.
Można także zamówić bezpłatny odbiór elektroodpadów z domu. Nr telefonu to 2222 333 00
lub przez stronę internetową www.elektrosmieci.pl
LEKI I OPAKOWANIA PO LEKACH należy oddawać w każdej aptece.
ODPADY ZIELONE (liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie) zbieramy w workach i stawiamy
obok altany śmietnikowej. Odbierane są od marca do listopada.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE (m.in.. Stoły, kanapy, krzesła, szafki, szafy, dywany, materace,
rowery, duże zabawki) stawiamy obok altany śmietnikowej na dzień przed ich wywozem.
Na terenie Osiedla "Centrum-Wola" gabaryty odbierane są w każdy kolejny czwartek.
ODPADY BUDOWLANE I REMONTOWE (gruz, tynki, kafle, gipsy, cegły, deski, panele, linoleum,
wykładziny, folie, druty, styropiany, duże pojemniki po farbach i lakierach, muszle klozetowe, umywalki,
wanny, kabiny prysznicowe, brodziki, płyty wiórowe i pilśniowe) dostarczamy do PSZOK-u bezpłatnie
lub zamawiamy specjalną, płatną usługę w firmie odbierającej tego typu odpady.
PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).
MPSZOK (Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).
Mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazywać dostarczone we własnym zakresie selektywnie zebrane
odpady komunalne z gospodarstw domowych, przeznaczone do unieszkodliwienia lub odzysku.
Na terenie Warszawy działają dwa punkty PSZOK:
1. ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa
prowadzony przez konsorcjum firm
PARTNER sp. z o.o. i PARTNER Dariusz Apelski

2. ul. Zawodzie 1, 02-981 Warszawa
prowadzony przez firmę P.P.H.U. LEKARO
Jolanta Zagórska

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻECIE PAŃSTWO OTRZYMAĆ POD NR TELEFONU 19115 LUB NA STRONIE
INTERNETOWEJ www.warszawa19115.pl ORAZ www.czysta.um.warszawa.pl
Na stronie segregujna5.um.warszawa.pl możecie Państwo upewnić się, który odpad wyrzucić
do konkretnego pojemnika.

