
MOBILNE PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
Informacje o terminach odbioru będą określone w harmonogramach (dostępne w pkt. HARMONOGRAM ZBIÓRKI MOBILNEJ 

ODPADÓW KOMUNALNYCH), podanych do publicznej wiadomości na głównej stronie internetowej Urzędu.  

W każdym innym terminie odpadów problemowych można pozbyć się w ramach Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

zorganizowanego przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki poprzez dostarczenie ich na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, który mieści się na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania przy ul. Przytorowej 7. 

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 

✓ CO ZBIERAMY 

Wszelkiego rodzaju odpady z wyposażenia mieszkań, domów: 

✓ meble, fotele, stoły, krzesła,  

✓ łóżka i materace, 

✓ dywany, lampy 

✓ walizki, 

✓ wózki, 

✓ pralki, zmywarki, telewizory, 

✓ piece, 

✓ rowery, kosiarki. 

 CZEGO NIE ZBIERAMY 

 części samochodowych, opon, 

 odpadów z remontów i budów, 

 odpadów przemysłowych, 

 odpadów opakowaniowych. 

ODPADY ZUŻYTEGO SPRZĘTU 
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 

✓ CO ZBIERAMY 

Kompletne odpady zużytego sprzętu tj.: 

✓ pralki, lodówki, zmywarki, telewizory, 

✓ kuchenki mikrofalowe, piekarniki, odkurzacze, roboty kuchenne, 

drobny sprzęt gospodarstwa domowego itp. 

✓ stare telefony komórkowe, ładowarki, 

✓ monitory, komputery, laptopy, drukarki, 

✓ płyty, zasilacze i inne części komputerowe, 

✓ kserokopiarki, faxy, niszczarki, rzutniki, kamery, 

✓ radia, telewizory, odtwarzacze kasetowe, odtwarzacze CD i DVD, 

anteny satelitarne 

✓ narzędzia elektryczne, 

✓ przełączniki, gniazda i przewody elektryczne, 

✓ wszelkiego rodzaju elektroniczny sprzęt biurowy 

 CZEGO NIE ZBIERAMY 

• baterii i akumulatorów, 

• żarówek, świetlówek, lamp szklanych, 

• kineskopów. 

Warto wiedzieć że, prawo zezwala na oddanie elektrośmieci do sklepu lub hurtowni, 
w której kupujemy nowy sprzęt, ale wyłącznie tego samego typu. Obowiązuje zasada 1 
za 1. Tak więc kupując nową lodówkę możemy oddać starą, niezależnie od jej marki. 
 



ODPADY POPIOŁU 

 

✓ CO ZBIERAMY 

✓ czyste żużle i popioły paleniskowe z gospodarstw domowych bez domieszki odpadów komunalnych. 

 CZEGO NIE ZBIERAMY 

 zanieczyszczonego popiołu z palenisk domowych. 

 

Odbiór samego popiołu z Modlina Starego i Nowodworzanki będzie odbywał się od września do kwietnia 2 razy w miesiącu w  terminach 

ustalonych harmonogramem (dostępny w pkt. HARMONOGRAM ZBIÓRKI MOBILNEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH). 

Ważne!   

Prosimy mieszkańców pozostałej części miasta o telefoniczne zgłoszenie potrzeby odbioru popiołu pod numerem 22 51 22 198. 
 

 


