
NOWE KOLORY
POJEMNIKÓW

Ponad 31% – taki poziom recyklingu osiągnęliśmy w 2017 r.
To dzięki wspólnemu zaangażowaniu jest tak wysoki. W związku z tym ciągle zwiększamy ilość

zestawów pojemników do segregacji odpadów oraz informujemy o zasadach selektywnej zbiórki.

UWAGA! ZMIENIŁY SIĘ KOLORY POJEMNIKÓW
Papier, zamiast do pojemnika żółtego – wrzucamy do pojemnika niebieskiego. 

Tak jak dotychczas, plastik i metale gromadzimy w pojemniku żółtym,
a szkło trafia do pojemnika zielonego.

Pojemniki są sukcesywnie wymieniane.
Nowe mają natomiast dodatkową, małą, wygodną w użytkowaniu klapę.

POJEMNIK NIEBIESKI
- papier

 gazety, magazyny, kolorowe, katalogi,
ulotki, papier, listowy, papier do ksero, 
zeszyty, książki,
 tektura, kartony po żywności,

proszkach do prania, torebki i torby 
papierowe,
 odzież i inne tekstylia.

POJEMNIK ŻÓŁTY
- metale i tworzywa sztuczne

 zgniecione i puste butelki
po napojach typu PET, butelki
i pojemniki plastikowe po środkach 
higienicznych, piorących, czyszczących;
 folie opakowaniowe, torebki;
 artykuły gospodarstwa domowego

z tworzyw sztucznych;
 plastikowe pojemniki po produktach

spożywczych;
 odpady metalowe

– zgniecione puszki, folia aluminiowa;
 opakowania wielomateriałowe

– kartony po mleku i sokach.

POJEMNIK ZIELONY
- szkło

 butelki ze szkła białego i kolorowego,
 słoiki.

Wyrzucane przedmioty powinny być opróżnione, czyste (ale nie myte),
w miarę możliwości zgniecione (przede wszystkim butelki plastikowe i kartony).

Do 2020 r. poziom recyklingu musi wynieść minimum 50%
Zachęcamy do segregowania odpadów – to się wszystkim opłaci!



KOLEJNY ROK POPRAWY
JAKOŚCI POWIETRZA W LEGIONOWIE

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska w Warszawie opublikował raport 
dotyczący jakości powietrza w wojewódz-
twie mazowieckim.  Pierwszy raz od rozpo-
częcia w 2014 r. ciągłych pomiarów stężenia 
pyłu PM2,5 w Legionowie spadły poniżej 
unijnej normy wynoszącej 25 µg/m3 i wy-
niosły w 2017 r. 23,1 µg/m3. W żadnym in-
nym mieście na Mazowszu nie zanotowano  
w ostatnich latach tak znacznego spadku  
zanieczyszczenia pyłem jak w Legionowie.

CO ROBI LEGIONOWO
DLA POPRAWY POWIETRZA:
 Wymieniamy piece – od 2015 r. udziela-

ne są dotacje na wymianę starych pieców 
węglowych na nowoczesne gazowe, olejo-
we lub pompy ciepła. Do końca kwietnia  
2018 r. z pomocy samorządu skorzystało 
aż 240 osób.
 Zakazaliśmy instalowania pieców węglo-

wych w nowych domach.
 Rozbudowaliśmy sieć monitoringu ja-

kości powietrza instalując nowe czujniki 
stężenia pyłów w placówkach oświato-
wych. Wyniki:  www.legionowo.pl oraz  
map.airly.eu 
 Badamy domy kamerą termowizyjną  

– pozwala to mieszkańcom zaplanować 
termomodernizację i zmniejszyć  dzięki 
temu emisję zanieczyszczeń. Wykonaliśmy 
już 200 takich badań. 
 Legionowski Ekopatrol kontroluje i edu-

kuje właścicieli domów jak nie szkodzić 
środowisku.

 Inwestujemy w ekologiczny transport: 
bezpłatne autobusy w mieście, dopłaty do 
biletów ZTM, parkingi przy stacjach kole-
jowych, wypożyczalnię rowerów, rozbudo-
wę ścieżek rowerowych.

CO KAŻDY Z NAS
MOŻE ZROBIĆ DLA ŚRODOWISKA?
 Segregujmy odpady, namawiajmy do 

tego swoich sąsiadów dzięki temu śmieci 
nie trafią na wysypisko, a my nie zapłacimy 
drakońskich kar za nieosiągnięcie pozio-
mów recyklingu wymaganych przez Unię 
Europejską.

 Przekonujmy rodzinę lub znajomych, 
którzy ogrzewają domy węglem lub drew-
nem do zmiany sposobu ogrzewania oraz 
zaprzestania używania kominków. 
 Wybierajmy komunikację zbiorową 

i rowery.

Więcej informacji
na stronach internetowych:

www.legionowo.pl/pl/nietruj
facebook.com/nietrujdajoddychac
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PREZYDENT MIASTA LEGIONOWO


