Sita Piaseczno Sp. z o.o.

Gmina Lesznowola

MAGDALENKA
ODPADY ZMIESZANE

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

odbiór w każdy CZWARTEK

UWAGA: odbiór przypadający 25 grudnia 2014 r. odbędzie się 24 grudnia 2014 r.; odbiór
przypadający 1 stycznia 2015 r. odbędzie się 2 stycznia 2015 r.; odbiór przypadający 4 czerwca 2015
r. odbędzie się 5 czerwca 2015 r.
ODPADY KOMUNALNE NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED GODZINĄ 6:00 LUB DZIEŃ WCZEŚNIEJ.

2014

rok

MIESIĄC

listopad
grudzień
styczeń
luty
marzec
kwiecień

2015

maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

ODPADY SELEKTYWNE
(papier, plastik, metal)
5 lis
19 lis
0 sty
3 gru
17 gru
31 gru
14 sty
28 sty
0 sty
11 lut
25 lut
0 sty
11 mar
25 mar
0 sty
8 kwi
22 kwi
0 sty
6 maj
20 maj
0 sty
3 cze
17 cze
0 sty
1 lip
15 lip
29 lip
12 sie
26 sie
0 sty
9 wrz
23 wrz
0 sty
7 paź
21 paź
0 sty
4 lis
18 lis
0 sty
2 gru
16 gru
30 gru

OPAKOWANIA SZKLANE
13 lis

ODPADY ZIELONE
(biodegradowalne)
5 lis
19 lis
0 sty

4 gru
8 sty
bez odbioru
5 lut
5 mar
2 kwi
7 maj
11 cze
2 lip
6 sie
3 wrz
1 paź
5 lis
3 gru

8 kwi
22 kwi
0 sty
6 maj
20 maj
0 sty
3 cze
17 cze
0 sty
1 lip
15 lip
29 lip
12 sie
26 sie
0 sty
9 wrz
23 wrz
0 sty
7 paź
21 paź
0 sty
4 lis
18 lis
0 sty
bez odbioru

UWAGA
W przypadku kiedy odbiór odpadów przypada na dzień świąteczny odpady odbierane są w
następnym dniu roboczym przypadającym po święcie. Wyjątkiem jest dzień 25 grudnia kiedy
odpady odbierane są w dzień poprzedzający.
Sita Piaseczno ul. Techniczna 6, Piaseczno - telefon: 500-313-824, 22-737-17-70; Reklamacje:
reklamacje.lesznowola@sitapiaseczno.pl

Gmina Lesznowola

MAGDALENKA
ODPADY ZMIESZANE

Sita Piaseczno Sp. z o.o.

ZABUDOWA WIELORODZINNA
odbiór w każdy PONIEDZIAŁEK i CZWARTEK

UWAGA: odbiór przypadający 25 grudnia 2014 r. odbędzie się 24 grudnia 2014 r.; odbiór przypadający
1 stycznia 2015 r. odbędzie się 2 stycznia 2015 r.; odbiór przypadający 6 kwietnia 2015 r. odbedzie się
7 kwietnia 2015 r.; odbiór przypadający 4 czerwca 2015 r. odbędzie się 5 czerwca 2015 r.

ODPADY SELEKTYWNE (papier, plastik, metal)

odbiór w każdą ŚRODĘ

odbiór przypadający 11 listopada 2015 r. odbędzie się 12 listopada 2015 r.

NALEŻY ZAPEWNIĆ DOSTĘP W DNIU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

2015

2014

rok

OPAKOWANIA
SZKLANE

ODPADY ZIELONE
(biodegradowalne)

listopad

13 lis
27 lis

grudzień

4 gru
18 gru

5 lis
19 lis
0 sty

styczeń

8 sty
22 sty

luty

5 lut
19 lut

marzec

5 mar
19 mar

kwiecień

2 kwi
16 kwi

maj

7 maj
21 maj

czerwiec

11 cze
25 cze

lipiec

2 lip
16 lip

sierpień

6 sie
20 sie

wrzesień

3 wrz
17 wrz

październik

1 paź
15 paź

listopad

5 lis
19 lis

grudzień

3 gru
17 gru

MIESIĄC

bez odbioru

8 kwi
22 kwi
0 sty
6 maj
20 maj
0 sty
3 cze
17 cze
0 sty
1 lip
15 lip
29 lip
12 sie
26 sie
0 sty
9 wrz
23 wrz
0 sty
7 paź
21 paź
0 sty
4 lis
18 lis
0 sty

bez odbioru

UWAGA
W przypadku kiedy odbiór odpadów przypada na dzień świąteczny odpady odbierane są w
następnym dniu roboczym przypadającym po święcie. Wyjątkiem jest dzień 25 grudnia kiedy
odpady odbierane są w dzień poprzedzający
Sita Piaseczno ul. Techniczna 6, Piaseczno - telefon: 500-313-824, 22-737-17-70; Reklamacje:
reklamacje.lesznowola@sitapiaseczno.pl

Lista sklepów w których można nabywać worki na odpady komunalne dostępne kolory worków: czerwony, zielony, czarny i brązowy
Sklep Spożywczo Przemysłowy s.c.
Renata Perzyna, Beata Tomaszewska
Sklep Spożywczo Przemysłowy
Krzysztof Górka
Pod Kasztanami Sklep
Spożywczo -Przemysłowy
Sklep Spożywczo Przemysłowy
Renata Dąbrowska
ELMA Elżbieta Cieślak
Sklep Spożywczo Przemysłowy
Sklep Spożywczo Przemysłowy
Grażyna Rosłon
Sklep Wielobranżowy
Mariusz Samczuk
Sklep Ogólnospożywczy SEB-DAM
Wioletta Słomska
Top Market
Sklep Spożywczo Przemysłowy „U Rafała”
Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Mini Delikatesy
Sklep Artykuły Spożywcze i Przemysłowe
„U Kazika”

05-500 Nowa Wola, ul. Krasickiego 215
05-500 Nowa Wola, ul. Krasickiego 119
05-500 Nowa Iwiczna, ul. Krasickiego 53
05-506 Magdalenka, ul. Lipowa 59
05-506 Lesznowola, ul. Słoneczna 179
05-506 Władysławów, ul. Wojska Polskiego 52
05-552 Mroków, ul. Szkolna 1
05-500 Zgorzała, ul. Postępu 146
05-552 Wola Mrokowska, ul. Rejonowa 1 B
05-552 Jastrzębiec , ul. Postępu 1
05-552 Łazy, ul Przyszłości 5
05-552 Łazy, ul Łączności 20
05-500 Mysiadło, ul. Łabędzia 14

Miejsca zbiórki przeterminowanych leków

Apteka ESCULAP
Apteka Sp. Jawna
Apteka PATICARIUS
Apteka Ogólnodostępna
Apteka LUBO
Apteka SALUS
Punkt Apteczny SALUS
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS

Stacja Shell

05-552 Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 3F lok. 1
05-506 Magdalenka, ul. Słoneczna 275
05-506 Nowa Wola, ul. Postępu 7
05-500 Stara Iwiczna, ul. Powstańców Warszawy 29
05-509 Mysiadło, ul. Topolowa 2
05-552 Mroków, ul. Górskiego 4 A
05-552 Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 7C
05-552 Mroków, ul. Górskiego 4 A

Miejsca zbiórki zużytych baterii

Sklepy Biedronka

05-506 Lesznowola, ul. Słoneczna 300/302
05-500 Nowa Wola, ul. Postępu 7
05-506 Lesznowola, ul. Słoneczna 314A
05-500 Stara Iwiczna, ul. Nowa 9

PSZOK Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

na terenie bazy firmy Sita Piaseczno ul. Techniczna 6, Piaseczno
czynny w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki 9:00 do 17:00 i w soboty 9:00 do 14:00
Do PSZOK dostarczamy odpady własnym transportem. Możemy oddawać tam wszystkie odpady
opakowaniowe rozdzielone na frakcje, czyli oddzielnie papier, szkło, metale, odzież, wielomateriałowe,
plastik, odpady niebezpieczne i opakowania po nich, żarówki, baterie, odpady biodegradowalne (tzw.
zielone), zużyte opony, meble, wykładziny, dywany, materace i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt RTV i AGD, komputery i akcesoria komputerowe.

POJEMNIK LUB WOREK NA SZKŁO – koloru zielonego.
WRZUCAMY: opakowania szklane: butelki, słoiki. Powinny być
one pozbawione metalowych lub plastikowych nakrętek i kapsli,
które powinny się znaleźć w pojemniku czerwonym. Nie wrzucamy
innych odpadów!

POJEMNIK LUB WOREK NA INNE MATERIAŁY
OPAKOWANIOWE - koloru czerwonego papier, plastik, metal,
wielomateriałowe i zużytą odzież. WRZUCAMY: papier, karton,
tekturę, opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po mleku,
soku), wszystkie tworzywa sztuczne butelki po napojach typu PET,
puste butelki plastikowe po kosmetykach, środkach czystości,
plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, kefirach, serkach), folia
i torebki z tworzyw sztucznych, złom żelazny, złom metali kolorowych (np. puszki
po napojach i konserwach), zużytą odzież. ZGNIATAMY BUTELKI PET,
PUSZKI ALUMINIOWE, SKŁADAMY PUDŁA KARTONOWE –
ograniczamy objętość odpadów, zmniejszamy koszty zakupu worków i pojemników.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przyjmowane są posegregowane frakcje opakowaniowe odpadów komunalnych,
takich jak: szkło, papier, plastik, butelki PET, metale i ich stopy, odpady
biodegradowalne (tzw. zielone), zużyte opony, meble, wykładziny, dywany,
materace i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (które
powstały
w wyniku budowy lub rozbiórki nie objętych stosownymi pozwoleniami), odpady
niebezpieczne: opakowania po farbach i lakierach, opakowania po środkach
chemicznych np.: aerozolach, środkach ochrony roślin: herbicydach, fungicydach
oraz insektycydach, opakowania po przeterminowanych lekach i leki, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, sprzęt RTV i AGD, komputery i akcesoria
komputerowe, żarówki, świetlówki, lampy kineskopowe, baterie i akumulatory,
wózki dziecięce.
Przeterminowane leki i opakowania po nich można oddawać do aptek. Baterie
i akumulatory można oddawać w punktach zakupu tych produktów lub
wyznaczonych punktach zbiórki. Kolorowe worki można nabywać w sklepach
na terenie gminy– szczegóły na stronie www.lesznowola.pl
UWAGI DOTYCZĄCE POJEMNIKÓW I WORKÓW:

POJEMNIK LUB WOREK NA ODPADY ZMIESZANE –
koloru czarnego.
WRZUCAMY: resztki pożywienia, odpadki kuchenne, porcelanę,
talerze, styropian z opakowań, gumę, wystudzony popiół węglowy,
artykuły higieniczne (np. pampersy, waciki, patyczki higieniczne,
watę), potłuczone szyby, zabrudzony tłusty papier i inne
opakowania olejami spożywczymi. DO POJEMNIKÓW Z ODPADAMI
ZMIESZANYMI NIE WYRZUCAMY ODPADÓW ZIELONYCH, KTÓRE
NALEŻY WYDZIELIĆ DO BRĄZOWEGO POJEMNIKA LUB WORKA.
POJEMNIK LUB WOREK NA ODPADY ZIELONE – koloru
brązowego. W trosce o prawidłowy ich odbiór odpady zielone
zawsze powinny być wystawnie przed nieruchomość. Odpady
zielone należy wystawić z altany przed nieruchomość.
WRZUCAMY: ulegające biodegradacji odpady powstające
w wyniku uprawiania i pielęgnacji terenów zieleni odpady
pochodzenia roślinnego z ogrodów, zieleńców, targowisk czy cmentarzy.
W szczególności są to trawa, chwasty, liście, zwiędłe kwiaty oraz drobne gałązki
drzew i krzewów (o długości około 20 cm i grubości około 1,5 cm; większe gałęzie
i konary należy rozdrobnić).

 mieszkańcy sami wyposażają się w pojemniki i worki,
 pojemniki winne spełniać wymagania normy PN-EN 840-1:2013-05 i być
wykonane z tworzywa PE-HD (polietylen o dużej gęstości); muszą być wyposażone
w szczelną klapę zamykającą, układ jezdny z minimum dwoma kołami o średnicy
200mm, dostosowane do grzebieniowego systemu załadowczego uchwyty
pojemników muszą być dostosowane do automatycznego załadunku oraz posiadać
atest higieniczny PZH (Państwowego Zakładu Higieny), znak jakości, znak
zgodności z powołaną normą oraz CE; za uszkodzenia pojemników nie
spełniających wyżej wymienionych norm odpowiada właściciel,
 pojemniki lub worki muszą być dostosowane do odpadów komunalnych, worki
powinny być na tyle wytrzymałe, aby nie uległy uszkodzeniu w czasie załadunku do
śmieciarki,
 WORKI LUB POJEMNIKI MUSZĄ BYĆ ODPOWIEDNIO OZNACZONE
LUB OPISANE jeżeli pojemniki lub worki są w innych kolorach niż opisane
powyżej należy je oznaczyć przez naklejenie odpowiedniego opisu, aby można było
zidentyfikować ich zawartość,
 do obowiązków mieszkańca należy utrzymanie pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
 nieprawidłowe przygotowanie odpadów będzie powodować
problemy z ich odbiorem.

GMINA LESZNOWOLA

