
 

 

USŁUGI DODATKOWE
• Odbiór odpadów budowlanych, poremontowych 

i gruzu
• Podstawianie kontenerów na odpady budowlane 

i gruz o poj. 2,5, 5 lub 7 m3

• Odbiór odpadów produkcyjnych i przemysłowych
od firm i insytucji

• Sprzedaż mieszanki piaskowo-solnej, soli i piasku 
w okresie zimowym

Dodatkowe informacje: 22 112 02 84

WWW.LEKARO.PL

LEKARO@LEKARO.PL

WAŻNE! 
Odpowiedzialnie segreguj odpady, gdyż lepsza 
segregacja u źródła zwiększa ilość odpadów 
możliwych do recyklingu, co pozytywnie przekłada 
się na nasze środowisko. Przypadki braku lub niewła-
ściwej segregacji są przekazywane do Urzędu Gminy.

BUDUJESZ? REMONTUJESZ? 
Zamów kontener na odpady budowlane, remontowe 
lub gruz. Tanio i szybko podstawimy kontener o poj. 
2,5; 5 lub 7 m3. 
Dodatkowe informacje pod nr tel. 22 112 02 84

GABARYTY
Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużyte-
go sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) 
odbywa się w ramach „akcji wystawka” tj. sprzed 
posesji. Prosimy o wystawienie gabarytów przed 
posesję lub przy altance śmietnikowej.
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Odpady należy wystawic przed posesje lub pozosta-
wic w otwartej altanie w osi ogrodzenia w wyznaczo-
nym dniu odbioru do godz. 7:00. Odpady odbiera-
ne są w godzinach 7:00—22:00



URZĄD MIASTA I GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA

UL. PIASECZYNSKA 77

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA
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PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy 
ul. Mirkowskiej 43C jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 
10:00—18:00

CZY WIESZ, ŻE?
Twoje odpady trafiają do jednej z najnowoczesniejszych w Polsce sortowni 
odpadów tj. instalacji LEKARO, gdzie odzyskuje się łącznie 17 róznych surow-
ców wtórnych tj. papier, plastik, szkło czy metale. Dzięki wysokiej automatyzacji 
zakładu LEKARO rokrocznie przekazuje do recyklingu ponad 30 000 ton surow-
ców, tj. ponad 2000 TIRów odpadów. W samym 2018 r. dzięki odzyskowi papie-
ru uratowano przed wycieciem ponad 280 000 drzew. Im lepsza segregacja       
u zródła, w naszych domach, tym więcej surowców wtórnych można odzyskać     
w sortowni, minimalizując ilość odpadów przekazanych do składowania. Segre-
guj - chroń środowisko. 

ZASADY RECYKLINGU

SZKŁO (ZIELONY WOREK)

WRZUCAMY:
butelki i słoiki szklane po napojach i żywnosci, butelki po napojach alkoholo-
wych, szklane butelki po sokach, szklaneopakowania po kosmetykach. Dokład-
ne mycie opakowań nie jest konieczne.

NIE WRZUCAMY:
porcelany i ceramiki, doniczek, zarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych       
i rtęciowych, reflektorów, szkła stołowego, okularowego, żaroodpornego, 
ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb samochodowych i okiennych.

   METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (ZÓŁTY WOREK)

WRZUCAMY:
butelki typu PET po wodzie i napojach, opakowania po chemii gospodarczej 
(po płynach do prania, szamponach, płynach do płukania), plastikowe pojemni-
ki, kubki np. po jogurtach, serkach itd., inne opakowania z tworzyw sztucznych, 
plastikowe torebki, plastikowe opakowania po żywnosci, opakowania z metali       
i metali kolorowych, puszki metalowe (po napojach i konserwach), opakowania 
wielomateriałowe po napojach (tzw. Tetrapaki).

NIE WRZUCAMY:
styropianu, opakowan po oleju, opakowan po farbach, chemikaliach, folii 
budowlanej, tworzyw piankowych, pieluch jednorazowych typu pampers, 
opakowan z plastiku w połączeniu z innymi materiałami, zabawek, opakowań po 
aerozolach, baterii.

ODPADY BIO (BRĄZOWY WOREK)

WRZUCAMY:
bioodpady i odpady zielone, resztki żywności, obierki z owoców i warzyw, skórki 
owoców, trawę, gałęzie, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.

NIE WRZUCAMY:
kości, miesa, piasku, kamieni, papierosów, popiołu, odchodów zwierzecych, 
odpadów z tworzyw sztucznych, folii, metalu, przeterminowanych lekarstw.

PAPIER I TEKTURA (NIEBIESKI WOREK)

WRZUCAMY:
papierowe opakowania, opakowania z kartonu, pudła kartonowe, książki, 
gazety, magazyny, zeszyty katalogi, torby papierowe.

NIE WRZUCAMY:
papieru tłustego i zanieczyszczonego, kalki, folii aluminiowych, papieru                    
z domieszką tworzyw sztucznych, opakowań po papierosach.

ODPADY ZMIESZANE (CZARNY POJEMNIK)

WRZUCAMY:
odpady kuchenne, zabrudzone opakowania plastikowe, porcelane, talerze, 
zabawki, opakowania po dezodorantach, styropian opakowaniowy, gumę, 
zimny popiół węglowy, pampersy, artykuły higieniczne (patyczki higieniczne, 
wata itp.), potłuczone szyby.

NIE WRZUCAMY:
odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowań po lekach, leków przeterminowa-
nych, farb, olejów i ich opakowan, pojemników po środkach ochrony roślin, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in. żarówek, lamp, 
kineskopów, świetlówek, baterii i akumulatrów), sprzętu agd i rtv, komputerów, 
odpadów wielkogabarytowych (m.in. mebli, wykładzin, dywanów, materacy, 
wózków).


