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Przynies� elektrosmieci, plastik, metal,
papier, szklo, bateriE - odbierz krzewy,
kwiaty, ziola.

WIECEJ INFORMACJI NA:
WWW.CZYSTA.UM.WARSZAWA.PL
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1. Warszawskie Dni Recyklingu, zwane dalej „WDR”, odbędą się 13 maja 2017 r.                 
w godzinach 10.00 – 14.00 na terenie Dzielnic m.st. Warszawy, w lokalizacjach wskazanych 
wewnątrz ulotki.

2. Organizatorem WDR jest m.st. Warszawa, z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie (00-950), 
zwane dalej „Organizatorem”.

3. Uprawnionymi do otrzymania sadzonek roślin (krzewów, kwiatów, ziół i bylin) są osoby fizyczne - 
mieszkańcy m.st. Warszawy, którzy dostarczą w trakcie WDR, do miejsc wyznaczonych przez 
Organizatora odpady następujących rodzajów: szkło opakowaniowe, plastik, metal, papier, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie, co najmniej w ilościach wskazanych w pkt. 5.

4. Wymiana odpadów na sadzonki roślin następuje poprzez:
 a) przeliczenie na kupony liczby lub masy odpadów dostarczonych przez mieszkańców 

m.st. Warszawy w trakcie WDR, zgodnie z postanowieniami pkt. 5 oraz
 b) zamianę otrzymanych kuponów na sadzonki roślin, zgodnie z postanowieniami pkt. 7.
5. Przelicznik odpadów na kupony:

SZKŁO OPAKOWANIOWE
10 sztuk  = 1 KUPON

PLASTIK/METAL
10 sztuk  = 1 KUPON

PAPIER
1 pudełko = 1 KUPON 
Wymiary pudełka: 
szer. 30 cm x dł. 45 cm x wys. 25 cm

BATERIE
20 szt. = 1 KUPON

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 
Mały sprzęt = 1 KUPON
(np. suszarka, mikser)

Średni sprzęt = 2 KUPONY
(np. mikrofala, telewizor, odkurzacz, komputer)

Duży sprzęt = 3 KUPONY
(np. lodówka, pralka)

Za kable kupony nie będą przyznawane

Niewymienione w Regulaminie odpady nie podlegają wymianie na kupony.

6. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 7 kuponów.
7. Przelicznik kuponów na sadzonki roślin: 

1 KUPON  = 1 sadzonka zioła; 
2 KUPONY = 1 sadzonka kwiatu lub byliny;
3 KUPONY = 1 sadzonka krzewu.

8. Wydawanie kuponów odbywać się będzie wyłącznie w trakcie trwania WDR, do czasu wyczerpania 
sadzonek roślin, nie dłużej jednak niż do godziny 13.45.

9. W razie powzięcia wątpliwości co do charakteru dostarczonych odpadów (w szczególności co do 
pochodzenia odpadów z gospodarstw domowych np. surowce przemysłowe) Organizator może 
odmówić przyjęcia odpadów i wydania kuponów.

10. Kupony nie są wydawane osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem innych substancji 
psychoaktywnych.

11. W kwestiach spornych w sposób ostateczny o spełnieniu warunków określonych w Regulaminie 
decyduje obecny na miejscu pracownik m.st. Warszawy posiadający imienny identyfikator.

12. Organizator WDR nie przewiduje możliwości zamiany kuponów na wartość pieniężną lub inną 
nieprzewidzianą w Regulaminie.

13. Organizator WDR zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają 
praw nabytych uczestników WDR. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego 
opublikowania na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.

regulamin dostepny na: www.czysta.um.warszawa.pl
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Targowek
parking przy Urzędzie Dzielnicy, ul. Kondratowicza 20

Ursus
parking przy Urzędzie Dzielnicy, pl. Czerwca 1976 roku 1

Ursynow
parking przy Urzędzie Dzielnicy, al. K.E.N. 61

Wawer
parking przy Urzędzie Dzielnicy, ul. Żegańska 1

Wesola
przy Urzędzie Dzielnicy, ul. 1 Praskiego Pułku 33

Wilanow
przy Urzędzie Dzielnicy, ul. Klimczaka 2

Wlochy
parking przy Urzędzie Dzielnicy, al. Krakowska 257

Wola
parking przy Urzędzie Dzielnicy, al. Solidarności 90 

zoliborz
parking przy Urzędzie Dzielnicy (od strony ul. Słowackiego 6/8)

Bemowo
przed Urzędem Dzielnicy, ul. Powstańców Śląskich 70

Bialoleka
przy Urzędzie Dzielnicy, ul. Modlińska 197

Bielany
Park Olszyna, ul. Gąbińska (przy studni wody oligoceńskiej)

Mokotow
zatoka parkingowa przy ul. Piaseczyńskiej/Idzikowskiego, 
koło Parku Arkadia

Ochota
targowisko „Zieleniak”, ul. Grójecka 97

Praga-Poludnie
parking przy Urzędzie Dzielnicy, ul. Grochowska 274

Praga-Polnoc
parking przy Urzędzie Dzielnicy, ul. ks. J. Kłopotowskiego 15

Rembertow
parking przy Urzędzie Dzielnicy, al. Gen. A Chruściela 28 
(od strony ul. Konwisarskiej)

srodmiescie
parking przy Urzędzie Dzielnicy, ul. Nowogrodzka 43
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