
 

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE 

 

PAPIER 
Czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i 
ulotki, karton, zeszyty, papier biurowy, książki 

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (zgniecione)* 

Puste butelki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, 
plastikowe opakowania, torebki – worki foliowe, opakowania 
wielomateriałowe po sokach i mleku (tzw. Tetra paki), puszki 
po napojach i konserwach, drobny złom żelazny 

 

SZKŁO* 
Wyłącznie szkło z opakowań: puste szklane butelki po 
napojach, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach 

 

BIO 
Odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia (bez mięsa, 
kości, tłuszczów zwierzęcych), skorupki jaj, fusy po kawie i 
herbacie, zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe 

 

ODPADY ZMIESZANE 
Wszystko, czego nie można wrzucić do pozostałych 
pojemników np.: Resztki mięsne i kości, mokry lub 
zabrudzony papier, zużyte materiały higieniczne, w tym 
pieluchy jednorazowe, żwirek z kuwet dla zwierząt, fajans, 
porcelana, szkło żaroodporne, z wyjątkiem odpadów 
niebezpiecznych, budowlanych i elektroodpadów 

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 
Stare meble, materace, dywany, wózki dziecięce, wyroby 
tapicerskie itp. 

*Nie trzeba koniecznie myć opakowań ani usuwać etykiet 

Pozostałe rodzaje odpadów (w tym elektroodpady) oddajemy do Punktów 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zgodnie z Regulaminem 

zamieszczonym na www.um.warszawa.pl 

http://www.um.warszawa.pl/


 

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE 
 

         Warszawa dnia 13.09.2019 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Informujemy, że zgodnie z umową na wywóz nieczystości, zawartą przez 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, konsorcjum (SUEZ Polska Sp. z o.o. i 

Remondis Sp. z o.o.) rozpocznie obsługę dzielnicy Mokotów 

od 1 października 2019 r. 

Aby zapewnić ciągłość wywozu nieczystości i zminimalizować 

niedogodności dla mieszkańców w okresie przejściowym pomiędzy zmianą firm, 

nowy odbiorca nieczystości już w miesiącu wrześniu przystąpił do sukcesywnej 

wymiany pojemników. Podstawiane komplety mają zapewnić mieszkańcom 

możliwość segregacji odpadów zgodnie z zasadami przewidzianymi  

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. 

U. z 2017  r. poz. 19).  

Informujemy, że po pojawieniu się nowych pojemników w komorach 

zsypowych oraz altanach śmietnikowych segregujemy odpady na pięć frakcji: 

 Papier 
 Szkło 
 Metale i tworzywa sztuczne 
 Bio (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia 

zwierzęcego oraz tłuszczy); 
 Odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji). 

 

Zarząd Spółdzielni 


