
USŁUGI DODATKOWE
• Odbiór odpadów budowlanych, poremontowych
 i gruzu
• Podstawianie kontenerów typu KP o poj. 5 lub 7 m3

• Odbiór odpadów budowlanych w bigbagach
• Odbiór odpadów produkcyjnych i przemysłowych od
 firm i instytucji
• 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. 
Tanio i szybko podstawimy kontener o poj. 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.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

W OKRESIE STYCZEŃ—GRUDZIEŃ 2020 | ZABUDOWA WIELORODZINNA

ZMIANA WYWOZÓW WYPADAJĄCYCH 
W DNI WOLNE OD PRACY

01.01

ZMIESZANE

03.01 na

06.01 08.01 na

13.04 15.04 na

11.11 13.11 na

25.12 24.12na

 na

 na

 na

 na

 

01.01 03.01

06.01 08.01

13.04 15.04

11.11 13.11

25.12 24.12na

STYCZEŃ LUTY LISTOPAD GRUDZIEŃ

SZKŁO

15.01 10.02CHOINKI

10.02 06.05  03.08GABARYTY
I ELEKTROŚMIECI

28.11

poniedziałek,
środa, piątek3 x w tygodniuZMIESZANE

wtorek1 x w tygodniuPAPIER

1 x w miesiącuLEKI
po zgłoszeniu na

konstancin.jeziorna@lekaro.pl

HARMONOGRAM WYWOZU

wtorek1 x w tygodniu

poniedziałek,
środa, piątek

3 x w tygodniu

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE

UWAGA
Odpady należy wystawić przed posesję lub 
pozostawić w otwartej altanie w osi ogrodzenia
w wyznaczonym dniu odbioru do godz. 7:00. 
Odpady odbierane są w godzinach 7:00—22:00
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PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy
ul. Mirkowskiej 43C jest czynny od wtorku do soboty w godzinach
10:00—18:00.

CZY WIESZ, ŻE?
Twoje odpady trafiają do jednej z najnowocześniejszych w Polsce sortowni 
odpadów LEKARO, gdzie recyklinguje się łącznie 17 frakcji materiałowych tj. 
papier, plastik, szkło czy metale. Dzięki wysokiej automatyzacji zakładu LEKARO 
w samym 2017 r. poprzez odzysk papieru uratowano przed wycięciem ponad 
240 000 drzew.  LEKARO maksymalizuje ilość wysortowanych odpadów, 
ograniczając ilość odpadów przekazanych do składowania.
Im lepsza segregacja u źródła, w naszych domach, tym więcej surowców 
wtórnych można odzyskać w sortowni. Segreguj − chroń środowisko. 

ZASADY RECYKLINGU

URZĄD MIASTA
I GMINY
KONSTANCIN-
JEZIORNA

ODPADY@KONSTANCINJEZIORNA.PL

TEL. 22 48 42 512

WWW.LEKARO.PL

KONSTANCIN-JEZIORNA@LEKARO.PL

METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE

WRZUCAMY:
plastikowe butelki, 

opakowania po
żywności, 

kosmetykach i 
środkach czystości, 

reklamówki, 
opakowania po 

napojach (tetrapaki), 
puszki metalowe

NIE WRZUCAMY:
mokrych i/lub 
tłustych folii, 

opakowań po 
olejach, nawozach, 
środkach owado- i 
chwastobójczych, 

styropianu, sprzętu 
rtv i agd

PAPIER

WRZUCAMY:
czyste opakowania 
z papieru i tektury, 

gazety, 
czasopisma, ulotki, 

kartony, zeszyty, 
papier biurowy, 

książki

NIE WRZUCAMY:
tapet, zabrudzonych 
i/lub zatłuszczonych 
papierów, pieluch, 
innych artykułów 

higienicznych, kalki, 
opakowań po 

napojach (tetrapaki)

SZKŁO

WRZUCAMY:
szklane butelki po 
napojach, słoiki,
opakowania po 

kosmetykach (bez
nakrętek, zacisków 

i gumowych 
uszczelek)

NIE WRZUCAMY:
opakowań po lekach, 
nawozach, środkach 

owado- i 
chwastobójczych, 

termometrów, 
żarówek, świetlówek, 

ceramiki, szkła 
zbrojeniowego, 

żaroodpornego, luster, 
szyb

BIO
(w tym odpady zielone)

WRZUCAMY:
liście, skoszoną 

trawę, 
rozdrobnione 

gałęzie, odpadki 
warzywne 

i owocowe, 
skorupki, fusy, 
zwiędłe kwiaty, 

rośliny doniczkowe

NIE WRZUCAMY:
mięsa, kości, tłuszczy 

zwierzęcych oraz 
resztek jedzenia 

innych niż warzywa 
i owoce, ziemi, darni

ZMIESZANE

WRZUCAMY:
odpady pozostałe po 
segregacji (np. resztki 

mięsne i kości, 
odpady higieniczne, 

żwirek z kuwet, 
ceramika, stłuczka, 

styropian 
opakowaniowy)


