NIE MOŻESZ CZEKAĆ NA ODBIÓR?
ZAWIEŹ ODPADY DO PSZOK!

ZASADY DOTYCZĄCE ODBIORU
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Poza wskazanymi w harmonogramie terminami odbioru gabarytów, mieszkańcy mogą
bezpłatnie oddać odpady wielkogabarytowe do
tzw. PSZOK-ów czyli Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
prowadzony jest z miejsc gromadzenia
odpadów komunalnych (MGO), np. altan
śmietnikowych.

PSZOK-i bezpłatnie przyjmują odpady komunalne z gospodarstw domowych, w tym również
odpady wielkogabarytowe. Ponadto można
oddać do nich rzeczy, które nie kwalifikują
się do odbioru gabarytów. M.in. opony, drzwi,
okna, odpady remontowo-budowlane oraz
sprzęt elektroniczny (m.in. pralki, lodówki).
Aktualnie w Warszawie funkcjonują dwa
punkty PSZOK:
PSZOK przy ul. Zawodzie 1 - Wilanów,
tel. 22 185 52 51
e-mail: pszok@lekaro.pl
Punkt jest czynny w godzinach:
• od poniedziałku do piątku 14.00-20.00
• w soboty 9.00-20.00
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
PSZOK przy ul. Płytowej 1 - Białołęka,
tel. 22 811 08 53
e-mail: info@partner-apelski.pl
Punkt jest czynny w godzinach:
• od poniedziałku do piątku 14.00-20.00
• w soboty 9.00-20.00
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE
W WARSZAWIE
Wszystko, co musisz wiedzieć.

Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać luzem lub w przeznaczonych
do tego pojemnikach, nie wcześniej
niż 24 godziny przed wyznaczonym
terminem odbioru.
JAK CZĘSTO JEST ODBIÓR?
• z zabudowy jednorodzinnej - co trzy miesiące,
• z zabudowy wielolokalowej - co cztery tygodnie,
• z nieruchomości niezamieszkanych, które pozostały
w miejskim systemie gospodarki odpadami - co
trzy miesiące.

SPRAWDŹ SWÓJ HARMONOGRAM!
Aktualny harmonogram odbioru odpadów
znajduje się na stronie internetowej Miejskiego
Centrum Kontaktu Warszawa 19115, w zakładce
„Wszystko o odpadach”. Po wybraniu opcji
„Harmonogramy wywozu odpadów” wystarczy
wpisać adres zamieszkania.

JAKIE SĄ ZASADY ODBIORU ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH?
Sprawdź rzetelne informacje!

MASZ MAŁE ELEKTROODPADY?
ODDAJ DO MPSZOK!
Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych to odpowiednio przystosowane
samochody. Kursują one dwa razy w tygodniu:
w środy i soboty, zatrzymując się w określonych
godzinach w wyznaczonych punktach. Wykaz
znajduje się na portalu 19115 w zakładce
„Wszystko o odpadach”.
Oddasz tam m.in. kleje, farby, rozpuszczalniki i
kwasy, a ponadto mały sprzęt elektroniczny, nie
przekraczający 25 cm (np. czajniki, suszarki, głośniki).
CZY JEST MOŻLIWOŚĆ ODBIORU
ELEKTROODPADÓW Z DOMU?
Duży sprzęt elektroniczy lub elektryczny może
być odebrany również z domu. Odpowiednio
przygotowany sprzęt (a więc np. odłączony od
prądu, wodociągów) odbierany jest ze wskazanej
lokalizacji w ustalonym terminie.
Odbiór można umówić m.in. z firmą ElektroEko
(www.elektrosmieci.pl), REMONDIS Electrorecycling
Sp. z o.o. (www.electro-system.pl) lub Ago Recykling
(www.agorecykling.pl).
DO ALTANY ŚMIETNIKOWEJ WSTAWIONO
NIE KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO ODBIORU
ODPADY (np. PRALKĘ, OPONY, GRUZ).
CO WTEDY?
materac

odpady budowlane

płytki łazienkowe

UWAGA, WAŻNE!
ODPADY WIELKOGABARYTOWE NALEŻY WYSTAWIAĆ NIE WCZEŚNIEJ
NIŻ 24 GODZINY PRZED TERMINEM ODBIORU.

Jeśli firma odbierająca odpady zauważy
wystawiony przedmiot nie kwalifikujący się
do odbioru, powinna nakleić na niego naklejkę
informującą o tym fakcie i go nie zabrać.
Za wyrzucenie elektrośmieci z innymi odpadami
obowiązuje kara do 5 tys. zł!

