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Straż  Miejska  m.st. Warszawy otrzymała uprawnienia  
do kontroli kotłów w mieszkaniach warszawiaków (art. 379 
ustawy Prawo ochrony środowiska).  Chodzi o czystsze powietrze, 
którym wszyscy oddychamy. Funkcjonariusze powiedzą czego nie 
można wkładać do kotła i jak palić w piecu efektywnie – uzyskując 
więcej ciepła przy mniejszych nakładach. Jeśli jednak nie skorzystasz 
z tej wiedzy i nadal będziesz truł siebie i sąsiadów otrzymasz mandat 
w wysokości do 500 zł.  

Miasto stołeczne Warszawa udziela dotacji na realizację inwestycji związanych 
z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej (zakup i montaż kolektorów 
słonecznych, pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych). Szczegółowe informacje dostępne 
są w Biurze Ochrony Środowiska. 

Segregacja odpadów, odpowiednie ich gromadzenie 
i palenie w piecach właściwych materiałów przyczynia 

się do poprawy stanu naszego środowiska. 

Strażnicy miejscy otrzymali odpowiednie upoważnienia 
i mogą odwiedzić Cię w domu oraz sprawdzić czy zgodnie 

z deklaracją segregujesz odpady i czy spalasz w kotle 
wyłącznie materiały do tego przeznaczone. 

Wszystko to w trosce o środowisko, w którym mieszkasz 
Ty, Twoja rodzina i sąsiedzi.  



DO ZIELONEGO POJEMNIKA/WORKA:
szklane opakowania, np. butelki i słoiki po napojach, żywności 
i kosmetykach.

STRAŻ MIEJSKA MA PRAWO SPRAWDZIĆ CZY SEGREGUJESZ ODPADY 
zgodnie z deklaracją. Może odwiedzić Cię w godz. 6:00-22:00. 
Nie utrudniaj strażnikom ich pracy, bo grozi za to odpowiedzialność karna 
zgodnie z art. 225 Kodeksu karnego. Oni pracują w trosce o nasze 
środowisko. 

PRZEDSIĘBIORCY RÓWNIEŻ MUSZĄ GROMADZIĆ ODPADY komunalne 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami odpowiednimi do ich rodzaju. 
Pamiętaj! Musisz posiadać umowę na wywóz odpadów oraz rachunki 
za wywóz szamba! Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie 
skutkował konsekwencjami nansowymi. To wszystko w trosce o Twoje 
życie i wspólne czyste środowisko. 

DO CZARNEGO POJEMNIKA: wszystko to, czego nie możemy wrzucić 
do czerwonego i zielonego worka ani do kompostownika, czego nie 
musimy oddać do punktu selektywnej zbiórki, np. odpady kuchenne, 
porcelanę, talerze, guma, artykuły higieniczne (patyczki, wata, pieluchy, itp.), 
potłuczone szyby, szkło stołowe.

Pamiętaj! 
Domowy piec 
nie jest przeznaczony 
do spalania odpadów!

NIE MOŻESZ WRZUCAĆ DO PIECA m.in.:
 plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 zużytych opon,
 przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 elementów drewnianych pokrytych lakierem lub farbą,
 sztucznej skóry,
 opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony 

roślin,
 opakowań po farbach i lakierach,
 foliowych toreb. 

PODPISUJĄC DEKLARACJĘ O SEGREGACJI ODPADÓW 
ZOBOWIĄZAŁEŚ SIĘ, ŻE WRZUCASZ: 

DO CZERWONEGO POJEMNIKA/WORKA: papier, np. gazety, katalogi, 
zeszyty, torby, worki, książki, kartony i tektura pokryte folią aluminiową, 
opakowania z papieru i tektury; opakowania drewniane, drobne wyroby, 
np. łyżki, zabawki, klocki, deski kuchenne; tworzywa sztuczne, 
np. zgniecione butelki po napojach, nakrętki z butelek, długopisy, linijki, 
opakowania po żywności (jogurtach, serkach, kerach), opakowania po 
środkach czystości, płyty CD, styropian; metal, np. puszki po napojach, 
konserwach, drobny złom żelazny i metali kolorowych, zabawki, nożyczki, 
kapsel, folia aluminiowa, garnki.
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