
Odpady wielkogabarytowe
Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się:

 Meble np. stoły, szafki, krzesła, kanapy 
 Sprzęty domowe np. dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, duże zabawki, szyby, lustra, 
 Sprzęt RTV i AGD (duży i mały) 

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się:
 Odpady i materiały budowlane, remontowe, sanitarne, 
 Deski drewniane, panele, ramy okienne, drzwi, płoty 
 Wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, 
 Grzejniki, płytki, rolety 
 Części samochodowe, motorowery, kosiarki 
 Opady ogrodowe 

Odpady będą odbierane sprzed posesji po każdorazowym, uprzednim zgłoszeniu adresu nieruchomości do firmy Lekaro lub odpowiedniego urzędu 
dzielnicy.

Zgłoszenia prosimy zgłaszać co najmniej dzień przed ustalonym poniżej dniem wywozu:
 Telefonicznie na numer Infolinii Lekaro:  22 112 02 84 
 Pisemnie na adres e-mail: warszawa@lekaro.pl 

W zgłoszeniu prosimy podać:
 Dokładny adres nieruchomości (dzielnica, ulica, numer domu) 
 Rodzaj odpadów i ich przybliżoną ilość w m3 
 Telefon kontaktowy 
 Rodzaj zabudowy (jednorodzinna, wielorodzinna, firma) 

Odpady z nieruchomości niezgłoszonych nie będą odbierane.

Powyższa procedura nie dotyczy nieruchomości wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowych i ZGN.

Uprzejmie informujemy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych realizowany jest w ramach nowego systemu odbioru odpadów nieodpłatnie, z 
częstotliwością 1 x miesiąc.
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Odpady w dniu wywozu prosimy wystawić przed posesję przy wjeździe na teren nieruchomości do godz. 8.00 rano. Odbiór odpadów będzie się odbywał od 
godz. 8.00 do godz. 18.00

Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów: 

 
Wyjaśnienia dot. obszarów:
Sektor XI           Mokotów, na wschód od ul. Wiertniczej, Powsińskiej i Czerniakowskiej, do Wisły (tylko zabudowa jednorodzinna)

Sektor XII          Mokotów, na wschód od Dolinki Służewieckiej i al. gen. W. Sikorskiego do ul. Wiertniczej, Powsińskiej i Czerniakowskiej (tylko 
zabudowa jednorodzinna)

Sektor XIII            Mokotów, na południe od ul. J.P. Woronicza oraz na wschód od ul. Puławskiej do Dolinki Służewieckiej i ul. Czerniakowskiej (tylko 
zabudowa jednorodzinna)

Sektor XIV             Mokotów, na północ od ul. J.P. Woronicza i na zachód od ul. Puławskiej (tylko zabudowa jednorodzinna)

Termin odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej z terenu Pragi Północ, Pragi Południe i Mokotowa ustalany jest indywidualnie, w przeciągu 7 dni od 
zgłoszenia.
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