
Odpowiednio przystosowane oraz oznaczone pojazdy – 
Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (tzw. MPSZOK-i) – bezpłatnie przyjmują 
odpady komunalne niebezpieczne działając w systemie 
objazdowym.

TAK: farby, opakowania po farbach, olejach innych 
niż spożywcze, detergentach, środkach ochrony 
roślin, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, 
rozpuszczalniki, lampy fluorescencyjne, świetlówki, 
lampy energooszczędne, termometry rtęciowe, tusze, 
tonery do drukarek, kleje, opakowania po klejach, 
detergenty, baterie, akumulatory,  mały zużyty sprzęt 
elektryczny oraz elektroniczny (nie większy niż 
25cm, np.: czajniki, suszarki, głośniki), a także oleje 
i tłuszcze jadalne 

NIE: odpady remontowo-budowlane, duży zużyty 
sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, odpady 
wielkogabarytowe, odpady zielone, leki

JAK SEGREGOWAĆ
ODPADY KOMUNALNE
OD 2019 ROKU?

Przedstawiamy nowe zasady segregacji odpadów 
komunalnych oraz wskazówki dotyczące przykłado-
wych grup odpadów, które należy wrzucać do 
odpowiednio oznakowanych pojemników. Wytyczne 
obowiązują w Warszawie od 2019 roku.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(tzw. PSZOK-i) zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy 
bezpłatnie przyjmują odpady komunalne z gospodarstw 
domowych, przeznaczone do unieszkodliwienia lub 
odzysku. 

TAK: zużyte baterie, akumulatory, pojemniki pod 
ciśnieniem po aerozolach, puszki po farbach, odpady 
z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terako-
ty, opony samochodowe, substancje żrące, przetermi-
nowane leki oraz termometry rtęciowe, zużyty sprzęt 
elektryczny oraz elektroniczny (np.: pralki, telewizory, 
suszarki, lodówki), odpady wielkogabarytowe  

NIE: odpady inne niż komunalne, w tym np.: 
materiały zawierające azbest, papa i styropian 
budowalny, odpady w opakowanych cieknących, 
uszkodzonych

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ
O PSZOK-ACH?

Odpady wrzucaj tylko do odpowiednio
oznakowanych pojemników.

Minimalizuj wielkość odpadów: pamiętaj
o zgniataniu plastikowych butelek oraz 
składaniu kartonów.

Wyrzucaj opakowania bez zawartości 
i resztek produktów.  

Przeterminowane leki oraz termometry
oddaj do wybranych aptek bądź PSZOK-ów.

Odpady komunalne niebezpieczne
(np.: pojemniki pod ciśnieniem po aerozo-
lach, baterie, akumulatory, rozpuszczalniki, 
kwasy, alkalia, substancje żrące) oddaj
do PSZOK-ów bądź MPSZOK-ów – tych 
odpadów nie wolno wrzucać do pojemników 
na segregację ani wystawiać w altanach 
śmietnikowych.

ZAPOBIEGAJ 
POWSTAWANIU ODPADÓW, 
A TE, KTÓRE WYTWORZYŁEŚ, 
SEGREGUJ WEDŁUG
PROSTYCH ZASAD

Informacje o odpadach przyjmowanych w PSZOK-ach 
i MPSZOK-ach, harmonogramy oraz miejsca postoju 
MPSZOK-ów znajdują się na stronie

www.czysta.um.warszawa.pl 

NIE MASZ MOŻLIWOŚCI DOWOZU
ODPADÓW  NIEBEZPIECZNYCH
DO PSZOK-U?  MOŻESZ ODDAĆ JE
W DZIELNICY, W KTÓREJ MIESZKASZ!



TAK: czyste opakowania z papieru
i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, 
kartony, zeszyty, papier biurowy

NIE: zatłuszczone opakowania 
z papieru, zużyte ręczniki papierowe 
i chusteczki

PAPIER

TAK: stare meble (także rozłożone 
na części) oraz wyroby tapicerskie 
(np. fotele, wersalki, pufy), matera-
ce, zabawki dużych rozmiarów

Zapytaj swojego administratora, 
gdzie znajdziesz miejsce 
przeznaczone do gromadzenia
odpadów wielkogabarytowych.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE  

TAK: opakowania szklane, w szcze-
gólności: puste butelki, słoiki, opako-
wania po kosmetykach, puste
opakowania po lekach 

NIE: szkło stołowe, ceramika, 
wyroby ze szkła żaroodpornego, 
szkło okienne, lustra, szyby, żarówki, 
świetlówki

SZKŁO 

TAK: odpadki warzywne i owocowe, 
skorupki jaj, fusy po kawie i herba-
cie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny 
doniczkowe, resztki jedzenia bez 
mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzę-
cych

NIE: resztki mięsne, kości oraz 
tłuszcze zwierzęce, olej jadalny, 
ziemia i kamienie, odchody zwierząt

BIO
TAK: liście, skoszona trawa, 
rozdrobnione gałęzie 

NIE: kamienie, popiół, ziemia

ZIELONE (odbiór od marca do listopada) 

TAK: puste, zgniecione butelki 
plastikowe, zakrętki od butelek 
i słoików, plastikowe opakowania, 
torebki, worki foliowe, kartony po 
sokach i mleku (tzw. tetrapaki), 
zgniecione puszki po napojach 
i żywności

NIE: zużyte baterie i akumulatory, 
sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, 
puszki i pojemniki po farbach, butelki 
po olejach samochodowych, opako-
wania po aerozolach, opakowania po 
olejach silnikowych, zatłuszczony 
styropian po żywności

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

NIE: sprzęt elektryczny oraz 
elektroniczny (np.: stare pralki, 
lodówki), materiały i odpady 
budowlane, remontowe, wanny, 
umywalki, grzejniki, muszle 
toaletowe, ramy okienne, drzwi, 
niesprasowane, duże kartony, 
opony samochodowe

Zużyty sprzęt elektryczny oraz 
elektroniczny możesz przekazać
do PSZOK-ów lub oddać w czasie 
zbiórek, które mają miejsce
w każdej dzielnicy Warszawy. 
Duży zużyty sprzęt elektryczny
oraz elektroniczny tzw. elektrood-
pady może zostać odebrany także 
bezpłatnie z domu. Harmonogramy 
oraz wykaz punktów zbiórek znaj-
dują się na stronie
www.czysta.um.warszawa.pl.

TAK: np.: resztki mięsne oraz kości, 
mokry lub zabrudzony papier, zużyte 
materiały higieniczne, w tym pieluchy 
jednorazowe, żwirek z kuwet
dla zwierząt, fajans, potłuczone 
szyby i lustra, tekstylia

NIE: sprzęt elektryczny oraz elektro-
niczny, AGD, baterie i akumulatory, 
odpady budowlane i remontowe, 
odpady zielone, leki oraz chemikalia

Do pojemnika na odpady zmiesza-
ne wrzucaj tylko to, czego nie 
udało się rozdzielić do pojemników 
na odpady segregowane lub czego 
nie można oddać do PSZOK-u 
lub MPSZOK-u.

ZMIESZANE 

Pamiętaj, że chodzi o bioodpady 
pochodzące z gospodarstw domowych.

BIO – gastronomia/targowisko 
Dotyczy tylko punktów handlowych.


