Szanowni Mieszkańcy Gminy Lesznowola!
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), należy wydzielić następujące frakcje odpadów komunalnych
zbieranych w sposób selektywny: papier, metale i tworzywa sztuczne, opakowania szklane oraz odpady ulegające
biodegradacji (zielone).
Od 1 stycznia 2018 roku, z dotychczasowej frakcji opakowaniowej zbieranej łącznie: tworzywa sztuczne, papier i metale wydzielamy
papier (tzw. makulaturę). Ponadto, na terenie całego kraju, zostaje wprowadzona obowiązkowo jednolita kolorystyka i oznaczenie
pojemników do gromadzenia odpadów selektywnych.
Na każdym pojemniku musi znajdować się opis w zależności od frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz bio. Zamiast
pojemników można wykorzystywać worki w kolorach zgodnych z Rozporządzeniem. Obowiązująca kolorystyka
i opis na pojemnikach znajduje się poniżej.

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE
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);
 opakowania 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;
 zabawki (zabawki
z tworzywa sztucznego,
o ile nie są wykonane
z trwale połączonych
kilku surowców).
NIE WOLNO WRZUCAĆ!

 butelek i pojemników







z zawartością;
opakowań po lekach
i zużytych artykułów
medycznych;
opakowań po olejach
silnikowych;
części samochodowych,
zużytych baterii
i akumulatorów;
puszek i pojemników po
farbach i lakierach;
zużytego sprzętu
elektronicznego i AGD.

SZKŁO
SZKŁO
WRZUCAMY

PAPIER
PAPIER

BIO
BIO

WRZUCAMY

WRZUCAMY

WRZUCAMY

 gałęzie drzew
i krzewów (o długości
około 20 cm
i grubości około 1,5
cm; większe gałęzie
i konary należy
rozdrobnić);
 skoszoną trawę, liście,
kwiaty;
 trociny i korę drzew.

 porcelana talerze;
 opakowania po
dezodorantach;
 guma;
 popiół;
 artykuły higieniczne
(np. pampersy, waciki,
patyczki higieniczne,
wata);
 potłuczone szyby;
 zabrudzony tłusty
papier;
 resztki pożywienia;

NIE WOLNO WRZUCAĆ!

NIE WOLNO WRZUCAĆ!

 resztek roślinnych

 odpadów

 Butelki i słoiki po

 opakowania z papieru,

napojach
i żywności (w tym
butelki po napojach
alkoholowych i olejach
roślinnych);
 szklane opakowania po
kosmetykach (o ile nie
są wykonane z trwale
połączonych kilku
surowców).

karton, tekturę (także
falistą);
 katalogi, ulotki,
prospekty;
 gazety i czasopisma;

 papier szkolny
i biurowy,
zadrukowane kartki;
 zeszyty i książki;

 papier pakowy;
 torby i worki

ZMIESZANE
ZMIESZANE

papierowe.
NIE WOLNO WRZUCAĆ!

NIE WOLNO WRZUCAĆ!

 ceramiki, doniczek,

 ręczników papierowych

porcelany, fajansu,
kryształów;
 szkła okularowego

i zużytych chusteczek
higienicznych;
papieru lakierowanego
i powleczonego folią;
papieru zatłuszczonego
lub mocno
zabrudzonego;
kartonów po mleku
i napojach;
papierowych worków
po nawozach, cemencie
i innych materiałach
budowlanych;
tapet;
pieluch jednorazowych
i podpasek;
zatłuszczonych
jednorazowych
opakowań z papieru
i naczyń
jednorazowych;
odzieży i tekstyliów.

 szkła żaroodpornego;
 zniczy;
 żarówek, świetlówek




i reflektorów;
 opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach,
olejach silnikowych;
 luster;



 szyb okiennych




i zbrojonych;
 monitorów i lamp
telewizyjnych;
 termometrów
i strzykawek.







zanieczyszczonych

niebezpiecznych (farb,

ziemią;

rozpuszczalników,

 padłych zwierząt;

środków ochrony

 kości i odchodów

roślin, baterii,

zwierząt;
 popiołu;

akumulatorów,
świetlówek;

 leków;

 leków;

 drewna

 urządzeń

impregnowanego;
 płyt wiórowych, desek
i MDF;
 ziemi i kamieni;
 innych odpadów
komunalnych (w tym
niebezpiecznych);
 zmiotków z ulic,
placów i targowisk.

elektronicznych,
AGD);
 odpadów
budowlanych;
 biodegradowalnych zielonych;

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - można tam dostarczyć odpady
własnym transportem wszystkie jakie powstają w domu z wyjątkiem odpadów zmieszanych i eternitu.
Odpady muszą być posegregowane na pojedyncze frakcje np. papier, szkło, metal, plastik itd. Znajduje
się w Piasecznie na ul. Technicznej 6 i jest czynny: pon. – pt. 9:00 – 18:00, w sob. 9:00 – 17:00.
Odbiór sprzed nieruchomości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych, odpadów rozbiórkowych i budowlanych, zużytych opon, opakowań po
farbach i lakierach oraz innych odpadów poza zmieszanymi odpadami komunalnymi, eternitem,
substancjami silnie toksycznymi, substancjami wybuchowymi oraz radioaktywnymi - odbywa się 4 razy
w roku.
Zużytą odzież wrzucamy do specjalnych pojemników na odzież lub dostarczamy do PSZOK.
Przeterminowane leki można wrzucać do pojemników w aptekach lub oddać w PSZOK, bo zawierają
różne niebezpieczne i groźne substancje.
Zużyte baterie można wrzucać do pojemników w sklepach lub oddać w PSZOK. Uwaga odpady
zawierają: ołów, kadm, rtęć - są niebezpieczne.

Zużyte świetlówki energooszczędne można wrzucać do pojemników w sklepach lub oddać
w PSZOK. Uwaga zawierają rtęć, która jest bardzo szkodliwa.
Oleje i smary można zostawić w punkcie serwisowym, w warsztacie mechanicznym,
w momencie korzystania z usługi naprawy lub wymiany, albo dostarczyć do PSZOK.
Opakowania po środkach ochrony roślin można oddawać do sklepów, w których prowadzona jest
sprzedaż takich artykułów w ramach systemu zbiórki opakowań PSOR www.systempsor.pl, infolinia:
801 561 461.

Pojemnik na odpady elektroniczne stoi pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy a GOPS
w Lesznowoli. Do pojemnika można wrzucać zużyte: telefony komórkowe; tablety, laptopy, pendrive,
karty i dyski pamięci, płyty CD i DVD, czytniki e-booków, zegarki elektroniczne, odtwarzacze MP3
i MP4, kalkulatory.

Choinki odbieramy sprzed nieruchomości w miesiącu styczniu i lutym zgodnie z harmonogramem.

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu
Gminy Lesznowola w Łazach ul. Przyszłości 8, w godz. pracy Urzędu:
 poniedziałek 9:30 – 17:30;
 wtorek – piątek: 8:00 – 16:00
oraz na stronie www.lesznowola.pl w zakładce „Dla Mieszkańców”/„Harmonogramy odbioru odpadów
komunalnych”.
Ponadto informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 700 01 01, email: rok@lesznowola.pl.

