
Queens  
Sobota, 9 września 
10am–4pm (deszcz lub słońce)

Parking Astoria Park
Hoyt Ave i 19th St
Samochody wjeżdżają od Ditmars Blvd do 21st Street
Obszar otwarty dla osób korzystających z transportu 
publicznego

Brooklyn  
Niedziela, 17 września
10am–4pm (deszcz lub słońce)

Floyd Bennett Field 
Flatbush Ave/Marine Pkwy
Samochody jadą wzdłuż Flatbush Ave i skręcają w lewo 
w stronę głównego wejścia bezpośrednio przed płatnym 
mostem 

Manhattan  
Niedziela, 24 września 
10am–4pm (deszcz lub słońce)

Union Square, North Plaza 
Południowa strona 17th St, pomiędzy Park Ave South i Broadway
Samochody podjeżdżają od strony Park Ave South i 20th St
Obszar otwarty dla osób korzystających z transportu publicznego

Bronx  
Sobota, 7 października 
10am–4pm (deszcz lub słońce)

Parking Orchard Beach
Samochody jadą do końca Park Dr

Staten Island  
Sobota, 21 października 
10am–4pm (deszcz lub słońce)

Parking Midland Beach  
Father Capodanno Blvd i Hunter Ave
Samochody wjeżdżają od strony Slater Blvd

Zbiórki odpadów SAFE

Pozbądź się szkodliwych odpadów domowych 
w sposób bezpieczny.

nyc.gov/safedisposal | zadzwoń na nr 311 
 NYCsanitation

#SAFEdisposal

Patrz nyc.gov/safedisposal aby uzyskać więcej informacji na temat 
kolejnych, zaplanowanych zbiórek.
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Przyjmowane są wyłącznie odpady mieszkańców Nowego Jorku. Zabrania się wjazdu pojazdom komercyjnym. 
Mieszkańcy MUSZĄ dostarczyć dowód zamieszkiwania w Nowym Jorku (prawo jazdy NY, rachunek za media itd.). 
Aby uzyskać więcej informacji, patrz nyc.gov/safedisposal.

Urządzenia wykorzystujące CFC/freon (lodówki, 
klimatyzatory i odwilżacze): Prosimy o kontakt z 311 
celem ustalenia odbioru CFC; następnie należy wystawić 
na część chodnika od strony jezdni. Nie przyjmujemy na 
SAFE.

Akumulatory samochodowe: Zwrócić do warsztatu 
serwisowego lub sklepu samochodowego, który je 
sprzedaje lub też zwrócić do miejsca odbioru domowych 
odpadów specjalnych DSNY.

Baterie: Zwrócić akumulatorki do sprzedawcy, który je 
sprzedaje. Baterie można też zwrócić do miejsca odbioru 
domowych odpadów specjalnych DSNY. 

Kompaktowe żarówki fluorescencyjne (CFL): Zwrócić 
do sklepu (Home Depot, Lowe lub Ikea) lub też zwrócić 
do miejsca odbioru domowych odpadów specjalnych 
DSNY.

Elektronika: Zwrócić do sklepu (zbiórka Lower East Side 
Ecology Center e-waste, Best Buy, Staples, Goodwill, 
Salvation Army lub magazynu Gowanus E-waste) lub 
też zwrócić do miejsca odbioru domowych odpadów 
specjalnych DSNY. Poszczególne miejsca zwrotów 
mogą mieć własne ograniczenia lub stosować opłaty. 
Apartamentowce mogą dołączyć do e-cycleNYC. Aby 
uzyskać więcej informacji, patrz nyc.gov/electronics.

Infolinia 
odnośnie 
zatruć
Jeżeli uważasz 
że członek 
Twojej rodziny 
lub zwierzę 
miało kontakt 
z produktem 
szkodliwym, 
zadzwoń na 
infolinię NYC 
odnośnie zatruć: 
1-800-222-1222
lub 212-POISONS
(212-764-7667).

produkty motoryzacyjne elektronika odpady domowe odpady medyczne

Nie jesteś pewien, czy powinieneś traktować dany przedmiot jak elektronikę czy AGD? Sprawdź listę produktów 
elektronicznych na: nyc.gov/electronics.

1. Patrz na elementy oznaczone słowami
NIEBEZPIECZEŃSTWO, TRUCIZNA,
OSTRZEŻENIE lub UWAGA.

2. Zabrania się mieszania
ze sobą produktów.

3. Sprawdź, czy produkty
są wyraźnie oznaczone.

4. Dokładnie zapakuj
wszystkie pojemniki.

Wskazówki: Strzykawki i lancety powinny znajdować się w opakowaniu dostosowanym do przedmiotów ostrych lub  
innym, odpornym na przebicia i wycieki pojemniku, który będzie wyraźnie oznaczony. Telewizory lub monitory komputerowe 
z uszkodzonymi elementami szklanymi powinny być umieszczone w osobnych, szczelnych torbach lub pudłach.

Co przynieść

Jak spakować odpady przed zbiórką

Jeżeli nie możesz czegoś przynieść na zbiórkę odpadów SAFE, spróbuj 
poniższych rozwiązań alternatywnych.

AGD: Usunąć baterie i wystawić na część chodnika od 
strony jezdni. Nie przyjmujemy na SAFE.

Farby lateksowe: Wysuszyć i zutylizować jak normalne 
odpady, wystawić pusty pojemnik na część chodnika 
od strony jezdni lub też zwrócić do miejsca odbioru 
domowych odpadów specjalnych DSNY.

Telefony komórkowe: Zwrócić do dostawcy usług 
bezprzewodowych lub zwrócić DSNY. Miejsce odbioru 
domowych odpadów specjalnych.

Olej samochodowy: Zwrócić do warsztatu serwisowego 
zajmującego się wymianą oleju lub też zwrócić do miejsca 
odbioru domowych odpadów specjalnych DSNY. 

Strzykawki i lancety: Zwrócić do dowolnego 
szpitala lub domu opieki społecznej w stanie Nowy 
Jork (te przedmioty muszą być szczelnie zamknięte 
w opakowaniu odpornym na przebicia oraz wyraźnie 
opisane).

Termostaty i termometry: Patrz thermostat-recycle.org 
aby uzyskać informacje o miejscach odbioru lub też 
zwrócić do miejsca odbioru domowych odpadów 
specjalnych DSNY. 

Opony: Zwrócić do sprzedawcy, zwrócić do miejsca 
odbioru domowych odpadów specjalnych DSNY lub też  
do dowolnego punktu DSNY. Nie przyjmujemy na SAFE. 

bez AGD
bez klimatyzatorów, 
odwilżaczy i lodówek

bez opon 
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