GMINA LESZNOWOLA
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
tel. 22 700 01 01; reklamacje.rok@lesznowola.pl

Rok 2018

W okresie od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. odpady komunalne będzie odbierać:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno ul. Techniczna 6, tel. 22 737 17 70, 22 737 18 80, 500 313 824,
reklamacje.lesznowola@sitapiaseczno.pl

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU SEGREGACJI ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU:
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1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017, poz. 19) od 1 styczna 2018 roku
Mieszkańcy Gminy Lesznowola prowadzą selektywną zbiórkę odpadów w następujący sposób:
do niebieskiego pojemnika oznaczonego napisem „PAPIER” wrzucamy papier i tekturę, tak zwaną
makulaturę (gazety, zeszyty, katalogi i tekturę);
do żółtego pojemnika oznaczonego napisem „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE” wrzucamy
tworzywa sztuczne i metale (butelki i pojemniki plastikowe, puszki, folię, opakowania wielomateriałowe);
do zielonego pojemnika oznaczonego napisem „SZKŁO” wrzucamy szkło (butelki i słoiki – bez nakrętek);
do brązowego pojemnika oznaczonego napisem „BIO” wrzucamy odpady biodegradowalne i zielone
(trawę, liście, rozdrobnione gałęzie) – odbiór od kwietnia do listopada;
do czarnego pojemnika oznaczonego napisem „ZMIESZANE” wrzucamy środki higieniczne, resztki
pożywienia, ceramikę, potłuczone szkło okienne, zabrudzony papier, odpady których nie możemy wrzucić
do innych pojemników z wyjątkiem odpadów budowlanych, wielkogabarytowych, eternitu, materiałów
pirotechnicznych i niebezpiecznych (urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie, leki, materiały
wykończeniowe i budowlane).
2. Każdy pojemnik musi być opisany bez względu na to w jakim jest kolorze (kartka z napisem jak wyżej).
Kolorystyka pojemników musi być dostosowana do 30.06.2022 r.
3. Worki muszą być w odpowiednich kolorach (niebieski, żółty, zielony, brązowy i czarny) na wybraną frakcję
odpadu komunalnego o pojemności do 120 litrów i wypełnione maksymalnie do 30 kg.
4. Mieszkańcy sami wyposażają się w pojemniki i worki, które muszą spełniać wymagania polskiej normy
PN-EN 840-1:2013-05 „ruchome pojemniki na odpady” oraz odpowiadają za ich utrzymanie
w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1289).
5. Nie wolno mieszać różnych frakcji odpadów np. zielonych ze zmieszanymi, czy budowlanymi.
6. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lesznowola dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Lesznowola właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia
selektywnego zbierania, a odbierający odpady do selektywnego odbierania.
7. Wszelkich zmian dotyczących wysokości opłaty Właściciele Nieruchomości dokonują wypełniając deklarację
dotyczącą odpadów komunalnych.
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8. Opłat dokonuje się kwartalnie w termiach za: I kwartał do 2 kwietnia, II kwartał do 2 lipca, III kwartał do
2 października, IV kwartał do 2 stycznia następnego roku (opłata kwartalna to suma trzech miesięcznych kwot
opłaty).
9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są przygotować odpady do odbioru, które odbywają się pomiędzy
godzinami 6:30 a 20:00, odpady zielone, choinki i wielkogabarytowe (tzw. gabaryty) muszą być wystawnie
przed nieruchomość.
10. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane 4 razy w roku. Trzeba przygotować
je do odbioru: wystawić przed nieruchomość i odpowiednio zabezpieczyć - odpady
niebezpieczne (baterie, dezodoranty, świetlówki, przeterminowane leki,
opakowania po farbach i lakierach), resztki materiałów budowlanych z remontów
(prowadzonych samodzielnie), zużyte opony, gabaryty (m.in. meble, dywany,
wykładziny), szkło okienne, resztki papy i styropianu, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
11. Dla Mieszkańców działa PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który znajduje się na
terenie PUK Piaseczno Sp. z o.o. ul, Techniczna 6 w Piasecznie, czynny pon. – pt,: 9:00 – 18:00, sob. 9:00 –
17:00; Do PSZOK można dostarczać wszystkie posegregowane odpady również niebezpieczne (baterie,
leki, dezodoranty, świetlówki (produkty zawierające rtęć), urządzenia elektryczne i elektroniczne, resztki farb
i rozpuszczalników oraz materiałów budowlanych z wyjątkiem materiałów pirotechnicznych, eternitu
i odpadów zmieszanych.
12. Zużytą odzież prosimy wrzucać do specjalnych pojemników w kolorze zielonym ustawianych na terenie
naszej Gminy.
13. Przeterminowane leki wrzucamy do pojemników ustawianych w aptekach.
14. Zużyte baterie wrzucamy do pojemników w sklepach, w których je kupujemy.
15. Opakowania po środkach ochrony roślin trzeba oddawać do sklepów, w których prowadzona jest sprzedaż
takich artykułów w ramach systemu zbiórki opakowań PSOR www.systempsor.pl.
16. Małe odpady elektroniczne (telefony komórkowe; tablety, laptopy, pendrive, karty i dyski pamięci, płyty CD
i DVD, czytniki e-booków, zegarki elektroniczne, odtwarzacze MP3 i MP4, kalkulatory) można wrzucać do
pojemnika ustawianego pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy a GOPS w Lesznowoli lub oddać podczas
mobilnej zbiórki tzw. gabarytów lub dostarczyć do PSZOK.
Załogi pojazdów odbierających odpady komunalne są zobowiązane do prowadzenia kontroli odbieranych
odpadów. Przypadki braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, pomimo jej zadeklarowania oraz
niewłaściwe prowadzenie segregacji odpadów będzie zgłaszane przez Wykonawcę do Urzędu Gminy Lesznowola,
w celu wszczęcia postępowania nakładającego podwyższenie opłaty.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jakość otaczającego Nas środowiska, za czystość i porządek wokół Nas
jeśli Sami tego nie zrobimy, to nie możemy oczekiwać, że inni to za Nas zrobią. Nikt z Nas nie chce wysypiska za
oknem, dlatego zachęcamy do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Wszystkie odpady jakie wytwarzamy są
źródłem surowców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych (Dz. U. 2012, poz. 645) - w roku 2020 Gmina ma osiągnąć poziom 50% a w 2016
roku osiągnęła tylko 22,006%. Jeśli nie Chcemy płacić kar finansowych, powinniśmy segregować odpady.
Przygotował Mariusz Uljasz Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
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