ВСЕ, ЩО ТОБІ ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО

ПССКО

Пункти селективного збору комунальних відходів, так звані ПССКО,
розташовані в Варшаві, вибірково і безкоштовно збирають від домашніх
господарств комунальні відходи. Зібрані відходи передаються на
сміттєпереробний завод відповідно до чинних нормативів.

У столиці є два пункти ПССКО:
для правобережної Варшави за адресою:
вул. Плитова 1, 03-046 Варшава
під керівництвом консорціуму компаній ТОВ «ПАРТНЕР»
і «ПАРТНЕР Даріуш Апельскі»;
тел. 22 811 08 53;
www.partner-apelski.pl/pszok.php
для лівобережної Варшави за адресою:
вул. Заводзе 1, 02-981 Варшава
під керівництвом компанії
Виробничо-сервісне та торгівельне підприємство ЛЕКАРО Йоланта Загурська;
тел. 22 185 52 51;
http://www.lekaro.pl/oferta/pszok

Додаткова інформація на сайті мерії:
www.czysta.um.warszawa.pl

Що можна віддати в ПССКО?
- паперова і картонна упаковка;
- металева і пластикова упаковка (наприклад, банки від напоїв, харчові
продукти, ПЕТ-пляшки, упаковка від харчового масла);
- скляна тара (наприклад, порожні пляшки, банки, косметична скляна тара);
- упаковка від моторних масел, миючих засобів, засобів захисту рослин;
- аерозольні контейнери під тиском;
- використані або прострочені автомобільні та побутові вогнегасники;
- шини від легкових автомобілів, мотоциклів, велосипедів;
- бетонні відходи бою цегли, кераміки, настінної та підлогової облицювальної
плитки, що утворюються в результаті проведення ремонтів;
- скло (прозоре віконне та дверне) і дзеркала;
- одяг і текстиль (ковдри, штори, скатертини і т.д.);
- текстильна упаковка (наприклад, сумки з джгутів);
- розчинники, кислоти і луги (корозійні речовини);
- фотографічні реагенти;
- засоби захисту рослин;
- харчові масла і харчові жири;
- відпрацьовані або прострочені моторні масла;
- фарби, банки від лакофарбових засобів і упаковки, що містять небезпечні
речовини;
- клеї, упаковка від клею, що містить небезпечні речовини;
- чорнило, тонери для принтерів;
- в'язкі речовини і смоли, а також в'язкі речовини і смоли, що містять
небезпечні речовини;
- миючі засоби (в упаковці виробника);
- деревина, яка містить небезпечні речовини;
- дерево, тобто дерев'яні ящики, дошки і т.д .;
- каструлі, відра, ящики, миски, іграшки, садові меблі і т.д .;
- велосипедні рами, велосипедні колеса, вішалки, корпуси пристроїв, ручки,
металеві елементи і т.д .;
- люмінесцентні лампи, флуоресцентні лампи, енергозберігаючі лампи, ртутні
термометри;
- холодильне і кондиціонерне обладнання, наприклад, холодильники,
морозильники, побутові кондиціонери повітря;

- відходи електричного та електронного обладнання, наприклад: радіо і
телевізори з ртутними лампами, посудомийні машини, газові та електричні
печі, пральні машини, пилососи, CD-плеєри, DVD-диски;
- акумулятори, батареї;
- прострочені ліки;
- великогабаритні відходи;
- біорозкладні відходи (наприклад, трава і листя);
- або інші не вказані фракції побутових відходів, що збираються окремо.
Які відходи не приймаються в ПССКО: (ПССКО не приймає)
- інші відходи, крім побутових відходів;
- матеріали, що містять азбест;
- руберойд і будівельний полістирол;
- відходи в упаковці, пошкодженої до такої міри, що призводить до витікання
речовин з упаковки;
- відходи в кількості, що вказує на те, що вони утворюються в результаті
господарської діяльності.

Будь ласка, зверніть увагу:
Пункти ПССКО і MПССКО призначені тільки для збору побутових відходів.
Утилізація азбестових відходів регламентується спеціальними правилами.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПРИВОЗИТИ ДО ПССКО ВІДХОДИ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НА ЯКІ ПОШИРЮЮТЬСЯ ОКРЕМІ
ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ.
НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ТІЛЬКИ В ОРИГІНАЛЬНІЙ
УПАКОВЦІ.

Мобільний пункт селективного збору побутових відходів (MПССКО) є належним чином
пристосованим і позначеним транспортним засобом для безкоштовного збору побутових
відходів, в тому числі небезпечних побутових відходів, від населення.
MПССКО працює у Варшаві по об'їзній системі двічі в тиждень (по середах 11.00-18.30
і суботах 10.00-17.30), зупиняючись в певний час в певних місцях міста відповідно до графіка,
опублікованого на інтернет-сайтах:
- www.czysta.um.warszawa.pl
- www.partner-apelski.pl/pszok.php
- http://www.lekaro.pl/oferta/pszok

Що можна здати в МПССКО:
- упаковка від масел, відмінних від харчових масел, миючих засобів, засобів захисту рослин;
- упаковка під тиском від аерозолів;
- використані або прострочені автомобільні вогнегасники і побутові вогнегасники;
- розчинники, кислоти і луги (корозійні речовини);
- фотографічні реагенти;
- засоби захисту рослин, наприклад, гербіциди;
- люмінесцентні лампи, флуоресцентні лампи, енергозберігаючі лампи, ртутні термометри;
- харчові масла і харчові жири;
- відпрацьовані або прострочені моторні масла;
- фарби, упаковка від фарби;
- чорнило, тонери для принтерів;
- клеї, упаковка від клею;
- в'язкі речовини і смоли;
- миючі засоби;
- невелике зіпсоване електричне та електронне обладнання, зовнішні габарити якого не
перевищують 25 см;
- батареї, акумулятори.
Які відходи не приймаються в МПССКО: (МПССКО не приймає)
- несортовані змішані побутові відходи;
- матеріали, що містять азбест;
- ремонтне і будівельне сміття;
- велике електричне та електронне обладнання;
- великогабаритні відходи;
- відходи в упаковці, пошкодженій до такої міри, що це призводить до витікання речовин з
упаковки;
- зелені відходи і т.д.

Місця для паркування автомобілів МПССКО
в лівобережних районах Варшави
Середа

Субота

БЄЛАНЫ

11.00 – 12.30
Автобусна кільцева Хомічувка
(вул. Конрада навпроти № 10B і 12)

10.00 – 11.30
вул. Войціцького 14
(P – Північні ворота муніципального кладовища)

ЖОЛІБОЖ

13.00 – 14.30
вул. Контова, 2, ріг вулиці Міцкевича.
(автостоянка перед гаражами)

12.00 – 13.30
вул. Повонзковська
(P на вулиці Островецькій, 10A)

БЕМОВО

15.00 – 16.30
вул. Повстаньцув Шльонскіх 126
(P – ТЦ БЕМОВО)

14.00 – 15.30
вул. Повстаньцув Шльонскіх 126
(P – ТЦ БЕМОВО) 70 (UD-P)

ВОЛЯ

17.00 – 18.30
Автобусна кільцева Вольске кладовище
(вул. Форт Воля)

16.00 – 17.30
вул. Гурчевська 124
(P – ТЦ ВОЛЯ ПАРК)

УРСУС

11.00 – 12.30
вул. К. Сосновського 3
(P на території Центру спорту Урсус)

10.00 – 11.30
пл. Червца 1976 № 1
(UD-P)

ВЛОХИ

13.00 – 14.30 вул. Популярна
на розі площі Єрусалимскої 184 A
(автостоянка в Макро КФК)

12.00 – 13.30
площа Краківська 244/246/248
(P на вул. Сабали навпроти № 21)

ОХОТА

15.00 – 16.30
Автобусна кільцева Щенслівіце
(вул. Дікенса на розі з вул. Щенслівіцкою)

14.00 – 15.30
вул. Коротиньского
(навпроти №34 територія кол. водозабірного басейну)

СЕРЕДМІСТЯ

17.00 – 18.30
вул. Новгородська 43
(UD-P)

16.00 – 17.30
вул. Мислівецька 4A
(P біля стадіону)

МОКОТУВ

11.00 – 12.30
вул. Повінська 31
(P – ТЦ САДИБА БЕСТ МОЛ)

10.00 – 11.30
вул. Бляхарська 1
на розі з проспектом Лотнікув 16 (P)

УРСИНУВ

13.00 – 14.30
Автобусна кільцева Осєдля Кабати
(пл. КЕН 14 біля Теско)

12.00 – 13.30
вул. Ганді
(P біля вул. Ганді и Гішфельда)

ВІЛАНУВ

15.00 – 16.30
Автобусна кільцева Віланув
(вул. Пшічулкова/Вертнича 35)

14.00 – 15.30
вул. Пшічулкова 27A
(UD-P)

МОКОТУВ

17.00 – 18.30
вул. Ю. Бітнара „Руднєго”
на розі Ф. Йоліот-Кюрі (P біля базару)

16.00 – 17.30
вул. Боксерська 42
(P біля магазину)

Місця для паркування автомобілів МПССКО
в правобережних районах Варшави
Середа

Субота

ВАВЕР

11.00 – 12.30
вул. Влукєнніча 54
(USC-P)

10.00 – 11.30
вул. Жеганська 1
(UD-P)

ВЕСОЛА

13.00 – 14.30
вул. Яна Павла II на розі вул. Румянкової
(P біля вул. Яна Павла II 240)

12.00 – 13.30
вул. Рачкевича 3
(UD-P)

РЕМБЕРТУВ

15.00 – 16.30
вул. Стражацька на розі Кордіана
(на площі біля кол. відділу упр. нерухомістю)

14.00 – 15.30
вул. Ген. A. Хрусцеля «Монтера» 28
(UD-P)

ПРАГА-ПОЛУДНЕ 17.00 – 18.30
вул. Бора -Коморовського
(P біля басейна «Воднік»)

16.00 – 17.30
вул. Тереспольска 4
(ріг Станіславовської)

БЯЛОЛЕНКА

10.00 – 11.30
вул. Модліньска 197
(USC-P)

11.00 – 12.30
вул. Заулек 34
(P біля школи № 112 біля)
13.00 – 14.30
вул. Маривільска 44
(P – Виставковий центр)

ТАРГУВЕК

15.00 – 16.30
Автобусна кільцева Бродно-Подгродє
(вул. Краснобродська ріг вул. Ходєцкой)

12.00 – 13.30
вул. Тужицька ріг Потуліцкєй
(під'їзд до насосної станції)
14.00 – 15.30
вул. Кондратовича 20
(трансформаторна біля районної адміністрації)

ПРАГА-ПУЛНОЦ 17.00 – 18.30
вул. Отця І. Клопотовського 15
(UD-P)

16.00 – 17.30
вул. Шведська ріг Стальової
(навпроти Стальової 65)

Очікувана зупинка транспортних засобів в конкретних місцях близько 90 хвилин

