
Miejscowości Rodzaj Styczeń Luty

komunalne 4,18 1,15

selektywne 2,29 26

odpady BIO, zielone 

(ogrodowe) 
4 1

choinki 1

komunalne 5,19 2,16

selektywne 28 25

odpady BIO, zielone 

(ogrodowe) 
5 2

choinki 2

komunalne 9,20 3,17

selektywne 5 2

odpady BIO, zielone 

(ogrodowe) 
6 3

choinki 3

komunalne 7,21 4,18

selektywne 15 12

odpady BIO, zielone 

(ogrodowe) 
7 4

choinki 4

komunalne 8,22 5,19

selektywne 12 9

odpady BIO, zielone 

(ogrodowe) 
8 5

choinki 5

komunalne 9,23 6,20

selektywne 13 10

odpady BIO, zielone 

(ogrodowe) 
11 8

choinki 8

komunalne 11,25 8,22

selektywne 8 5

odpady BIO, zielone 

(ogrodowe) 
12 9

choinki 9

komunalne 12,26 9,23

selektywne 21 18

odpady BIO, zielone 

(ogrodowe) 
13 10

choinki 2

komunalne 13,27 10,24

selektywne 20 17

odpady BIO, zielone 

(ogrodowe) 
14 11

choinki 11

komunalne 14,28 11,25

selektywne 7 4

odpady BIO, zielone 

(ogrodowe) 
15 12

choinki 12

komunalne 2,15,29 12,26

selektywne 14 11

odpady BIO, zielone 

(ogrodowe) 
18 15

choinki 15

komunalne 2,16,30 13,27

selektywne 9 3

odpady BIO, zielone 

(ogrodowe) 
19 16

choinki 16

komunalne 4,18 1,15

selektywne 26 23

odpady BIO, zielone 

(ogrodowe) 
20 17

choinki 17

komunalne 11,25 8,22

selektywne 27 24

odpady BIO, zielone 

(ogrodowe) 
21 18

choinki 18

(REJON VIII) Wólka Radzymińska: cała miejscowość

Izabelin: cała miejscowość (bez ulic Malownicza, Na Uboczu)

Urząd Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, tel. 22 767-04-47

 kosorcjum firm MS-EKO/EKO-MAX ul.Modlińska 129 lok u7 03-186 Warszawa

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW Z GMINY NIEPORĘT (W MIESIĄCU STYCZEŃ - LUTY) 2021 ROK

(REJON I) Zegrze Południowe: cała miejscowość (bez Osiedla Wojskowego)

Nieporęt ulice:, Białego Bzu, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnącej Wiśni, Nowolipie, Kapitana 

Stefana Pogonowskiego, Pilawa, Pszeniczna,Rumiankowa, Spokojna,StokrotkiWojska 

Polskiego, Wieczorna Bryza, Zegrzyńska, Maciejki

(REJON II) Aleksandrów: cała miejscowość

Stanisławów Pierwszy ulice: Błękitna, Małołęcka, Przyszłość, Rodzinna, Wierzbowa, 

Szmaragdowa

(REJON III) Nieporęt ulice:  Agawy, Czajki, Hubala, Kresowa, Odrodzenia, Lawendowa, 

Marsa, Polnych Kwiatów, Powstańców, Kapitana Benedykta Pęczkowskiego, Nastrojowa,  

Małołęcka, Potocka, Przyjaciół, Turkusowa, Zwycięstwa, Ptasia                                                                                                                        

Izabelin ulice: Malownicza, Na Uboczu 

(REJON IV) Stanisławów Pierwszy ulice:  Izabelińska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, 

Klonowa, Strużańska, Jana Kazimierza, Świerkowa, Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, 

Jagodowa, Brzozy, Pięciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Allegro, Sonaty, Smyczkowa, 

Wolfganga A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, 

Warsztatowa, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika, Wojskiego, Geodetów, Drozdowa, Pogodna, 

Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarzębiny, Leśny Zakątek, Paproci

(REJON V) Nieporęt ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, 

Dworcowa, Dzikiej Róży, Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, 

Gerwazego, Protazego, Telimeny, Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora, 

Epopei

(REJON VI) Rembelszczyzna: cała miejscowość

Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych 

Marzeń, Tęczowa, Sielska, Świetlana, Księżycowa, Brukowa, Promykowa

(REJON VII) Nieporęt - Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, Aleja 

Henryka Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremy, Skrzetuskiego, 

Ketlinga, Heleny, Krzysi, Michała, Baśki, Rocha, Kmicica, Oleńki, Zagłoby, Izabelińska

(REJON IX) Rynia: cała miejscowość

Beniaminów: cała miejscowość

Białobrzegi: cała miejscowość (bez Osiedla Wojskowego)

(REJON X) Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, 

Leszczynowa, Leśna, Polnych Maków, Leśna Polana, Leśne Osiedle, Niecała, Objazdowa, 

Piaskowa, Piastowska, Polna, Polnej Róży, Poziomkowa, Runa Leśnego, Sezamkowa, 

Strużańska, Szczęśliwa, Wspólna, Dębowa, Miodowa, Orzechowa, Główna, Wiosenna, 

Wyścigowa, Zacisze, Zielona, Słonecznego Poranka

(REJON XI) Wola Aleksandra: cała miejscowość

Nieporęt - Osiedle Las ulice: Myśliwska, Chłodna, Szafirowa, Plac Wolności, Podleśna, 

Lazurowa, Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Różana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, 

Tulipanowa

(REJON XII) Kąty Węgierskie: cała miejscowość

(REJON XIII) Stanisławów Drugi: cała miejscowość

Józefów ulice: Olimpijska, Szkolna, Rodziny Kalińskich, Gwiaździsta

(REJON XIV) Michałów-Grabina: cała miejscowość



CO WRZUCAMY DO KOLROWYCH WORKÓW ?

Odpady komunalne, których nie można wrzucić do worków lub pojemników przeznaczonych do selektywnej                                                                                                                                            

zbiórki odpadów komunalnych wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

Firma odbiera odpady w godzinach od 7:00 do 20:00.

Odpady należy w terminie odbioru wystawiać poza teren nieruchomości np. ustawiać przy furtce, bądź w przypadku                                                                                                             

posiadania zewnętrznej altany śmietnikowej należy otwierać ją w terminie odbioru nie później niż do godz. 7:00 (rano). 

REKLAMACJE
Reklamacje związane z brakiem odbioru ww. odpadów należy zgłaszać do Urzędu Gminy Nieporęt pod nr tel. 22 767 04 47,                                                                      

następnego dnia po dniu wyznaczonym harmonogramem do godziny 15:00.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
PSZOK zlokalizowany przy ulicy Małołęckiej 62 w Nieporęcie czynny jest od wtorku do soboty w godzinach 10:00- 18:00.

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przywozić na ww. punkt i wrzucać do 

wskazanych przez prowadzącego PSZOK kontenerów i pojemników - odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych tj:                                                         

• tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe (np. kartony po sokach, mleku itp.),

• szkło,

• papier,

• meble i inne odpady wielkogabarytowe,

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE),

• odpady budowlane i rozbiórkowe  stanowiące odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych, w związku z prowadzeniem drobnych  prac remontowych - 

przyjmowane jedynie na wniosek w ilości 3 m
3
 (tj. 3 000 litrów) przypadającej łącznie na jedną nieruchomość w każdym roku kalendarzowym,

• zużyte opony,                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• popiół z palenisk domowych,                                                                                                                                                                                                                                                                       

• odzież, tekstylia i opakowania z tekstyliów,                                                                                                                                                                                                                                                                        

• przeterminowane leki,                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• zużyte baterie i akumulatory,                                                                                                                                                                                                                                                       

• odpady niebezpieczne i chemikalia (używane na potrzeby gospodarstwa domowego np. środki ochrony roślin, oleje, tłuszcze, farby,                                                         

tusze, detergenty, kleje, rozpuszczalniki itp.).

Worek niebieski - papier

Wrzucamy – między innymi:

książki (okładki książek wykonane z innych materiałów należy usunąć), zeszyty, gazety i czasopisma, prospekty, papier bez fragmentów foliowych lub metalowych, 

tekturę, torby i kartony papierowe, czyste arkusze tektury falistej, itp.

Nie wrzucamy – między innymi:

tłustego lub wilgotnego papieru lub tektury, tektury i papieru z dodatkami folii czy aluminium, papieru termicznego i przebitkowego (rachunki, faktury), papieru do 

pieczenia, papieru woskowego (katalogów i folderów reklamowych), opraw i opakowań wielomateriałowych np. oprawy książek i kalendarzy, kartony po mleku, 

sokach itp., tapet, worków po cemencie, pieluch jednorazowych, podpasek, itp.

Worek zielony - szkło 

Wrzucamy – między innymi:

butelki i szklane opakowania po różnego typu napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach, słoiki, inne opakowania szklane itp.

Nie wrzucamy – między innymi:

luster, naczyń żaroodpornych,  ceramiki, kryształów, lamp, doniczek, porcelany, bombek i ozdób choinkowych, zniczy, kapsli, s zklanych opakowań po lekarstwach z 

pozostałościami zawartości, glazury, terakoty, szkła okularowego (soczewek), termometrów, szkła budowlanego (np. szyb okienny ch, szkła zbrojonego), szyb 

samochodowych, żarówek, świetlówek, itp.

Worek żółty- metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe

Wrzucamy – między innymi:

puste butelki plastikowe po napojach, opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości, torebki (worki) pl astikowe, plastikowe opakowania po 

żywności, pojemniki i opakowania oznaczone symbolami PET, HDPE, PE, PP, puszki po napojach i konserwach; a także plastikowe z akrętki, drobny złom żelazny i z 

metali kolorowych, kartony po mleku czy sokach, itp.

Nie wrzucamy – między innymi:

opakowań tłustych i nieopróżnionych z resztek zawartości, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, opakowań po środkach och rony roślin, olejach, farbach, 

płynach chłodniczych, lakierach, itp., zabawek, klisz fotograficznych, części samochodowych, kabli, baterii, pieluch jednoraz owych, podpasek, tworzyw piankowych, 

styropianu, itp.

Worek brązowy - odpady BIO, zielone (ogrodowe) 

Wrzucamy – między innymi:

resztki żywności, przeterminowaną żywność, owoce i warzywa (z wyjątkiem grejpfrutów), fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj, skoszoną i suchą trawę, liście, drobne 

gałęzie, trociny, sznury i liny z materiałów naturalnych itp.

Nie wrzucamy – między innymi:

piasku, kamieni, resztek jedzenia w płynie, mięsa, kości, resztek grejpfruta (niszczy florę bakteryjną), odchodów zwierzęcych, popiołu z węgla kamiennego, papierosów 

i niedopałków itp.


