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InfOrMAcjA O SegregAcjI I OdbIOrze 
OdpAdów KOMunALnych nA terenIe gMIny KOńSKOwOLA

ObOwIĄzKI wŁAŚcIcIeLI nIeruchOMOŚcI

1. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2. Wyposażenie nieruchomości w pojemnik na zmieszane odpady komunalne i oznakowania pojemnika numerem 

nieruchomości
3. Wystawienie pojemników lub/i worków do zbiórki odpadów w dniu odbioru odpadów
4. Uiszczenie opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 

wAŻne !!!

Właściciele nieruchomości mają obowiązek zaopatrzyć posesję w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych z aktualnym 
numerem posesji, który należy wystawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz 
przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest 
dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do 
miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru na chodnik lub drogę przed 
wejściem na teren nieruchomości lub w inny sposób uzgodniony z Wykonawcą. Do terenu nieruchomości zaliczana jest też 
droga prywatna łącząca nieruchomość z drogą publiczną. W takim wypadku Właściciel nieruchomości musi również zapewnić 
bezproblemowy dojazd pojazdom specjalistycznym do nieruchomości poprzez podcinanie koron drzew rosnących przy drodze 
dojazdowej, nie zastawiać dojazdu oraz zadbać o jej stan.

zbIórKA OdpAdów

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w workach o pojemności 60 i 120 l. Worki do selektywnej 
zbiórki będą dostarczane przez Pracowników firmy realizującej usługę, przy okazji odbioru odpadów (z wyjątkiem worków na 
popiół).

- worek w kolorze zielonym: szkło opakowaniowe (butelki, słoiki)
- worek w kolorze niebieskim: papier, tektura, opakowania z papieru i tektury
- worek w kolorze żółtym: tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe 

oraz opakowania z metalu i drobny złom.
- worek w kolorze brązowym: odpady ulegające biodegradacji, bioodpady pochodzenia roślinnego
 - własny worek właściciela posesji w innym kolorze na popiół (zaleca się by były to worki nie większe niż 60 l).

Odpady komunalne zbierane w sposób zmieszany należy gromadzić w pojemniku na odpady spełniające normę PN-EN 840. 

InrOfMAcjA O SegregAcjI I OdbIOrze OdpAdów 
KOMunALnych nA terenIe gMIny KOńSKOwOLA w 2019 rOKu

podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018.992 t.j.)
Art.  191. [Naruszenie nakazu termicznego przekształcania odpadów w spalarni odpadów lub współspalarni odpadów] 
Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu 
albo grzywny.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j.) 
art.  5. [Obowiązek utrzymania czystości i porządku] 
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina 
jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach 
wydanych na podstawie art. 4a;
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy 
i przepisami odrębnymi;
art.  10. [Odpowiedzialność za wykroczenia] 
2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.



wOreK zIeLOny

wOLnO wrzucać:

- butelki po napojach i żywności bez nakrętek i kapsli, 
słoiki

- butelki po napojach alkoholowych,
- szklane opakowania po kosmetykach. wOLnO 

wrzucać:
nIe wOLnO wrzucać:

- porcelany i ceramiki, szkła stołowego, naczyń typu 
arco, kryształów

- żarówek, lamp neonowych, świetlówek,
- reflektorów fluorescencyjnych oraz rtęciowych,
- fajansu,
- szkła samochodowego,
- szkła żaroodpornego, okularowego,
- szkła budowlanego (szyby okienne),
- doniczek, luster
- ekranów i lamp telewizyjnych,
- zniczy.

wOreK nIebIeSKI

wOLnO wrzucać:

- opakowania z papieru i tektury
- gazety, czasopisma, ulotki, papierowe torby i worki, 

książki, zeszyty
- kartony i tektura,

 
nIe wOLnO wrzucać:

- doniczek, luster
- ekranów i lamp telewizyjnych,
- zniczy. 

wOreK ŻóŁty

wOLnO wrzucać:

-  puste, zgniecione butelki plastikowe po napojach 
(butelki typu PET),

- plastikowe opakowania pożywności np. opakowania po 
jogurtach, serkach, śmietanie,

- plastikowe nakrętki i zakrętki od słoików
- kartony po mleku lub napojach,
- opakowania po kosmetykach o środkach czystości
- reklamówki, woreczki foliowe,
- opakowania z metali żelaznych i nieżelaznych, folia 

aluminiowa
- drobny złom metali i drobny złom metali kolorowych. 

 

nIe wOLnO wrzucać:

- opakowań po olejach i smarach samochodowych,
- styropianu,
- puszek po farbach i lakierach, 
- zużytych baterii,
- opakowań po aerozolach, 
- przeterminowanych leków i opakowań po nich,
- opakowań po środkach ochrony roślin,
- części samochodowych,
- sprzętu AGD.

jAK SegregOwAĆ? jAK SegregOwAĆ?

pOjeMnIK

wOLnO wrzucać:

- art. higieniczne (pieluchy, podpaski, waciki 
kosmetyczne, zużyte ręczniki papierowe)

- niezagospodarowane resztki tłuszczów jadalnych, 
wędlin, mięsa, skorupek jaj

- butelki po oleju spożywczym
- zabrudzony, tłusty, mokry papier 

nIe wOLnO wrzucać:

- odpadów umieszczanych w workach do segregacji
- odpadów problematycznych kierowanych do PSZOK

wOreK brĄzOwy

wOLnO wrzucać:

- odpadki warzywne i owocowe (warzywa i owoce 
w całości lub ich części, obierki itp.)

- resztki jedzenia (suchy chleb lub bułki, resztki 
ziemniaków itp.)

- drobne gałęzie, skoszoną trawę, liście, kwiaty,
- trociny. 

nIe wOLnO wrzucać:

- ziemi i kamieni,
- popiołu,
- drewna impregnowanego,
- kości i odchodów zwierzęcych
- oleju jadalnego, masła, margaryny
- mięsa, wędlin
- jaj i skorupek
- płyt wiórowych i pilśniowych



nieruchomość zamieszkała
wielkość gospodarstwa domowego Stawki opłat od gospodarstwa domowego

odpady segregowane odpady zmieszane

dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 21 zł 65 zł

dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 27 zł

dla gospodarstwa domowego liczącego trzy lub więcej osób 33 zł

nieruchomość niezamieszkała
wielkość pojemnika na odpady Stawki opłat za pojemnik

odpady segregowane odpady zmieszane

240 l 33 zł 65 zł

1100 l 109 zł 245 zł

Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) z nieruchomości zamieszkałych będzie odbywał się zgodnie  
z harmonogramem nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) z nieruchomości 
niezamieszkałych, na których powstają będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem, lecz nie rzadziej niż jeden raz na 2 
tygodnie. Odpady zbierane w sposób selektywny: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale 
od właścicieli nieruchomości będą odbierane zgodnie z harmonogramem, lecz nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Odpady 
opakowaniowe ze szkła będą odbierane zgodnie z harmonogramem w miesiącach: styczeń i marzec. Odbiór odpadów BIO 
będzie następował zgodnie z harmonogramem nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Popiół odbierany będzie w miesiącu lutym. 
Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się w dni robocze w godzinach od 6:00 do 20:00.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych, oraz nieruchomościach 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy uiszczać miesięcznie, z góry, w terminie do 
15 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Opłaty należy uiszczać na indywidualne konto 
utworzone przez Gminę dla każdego uiszczającego opłatę, zgodnie ze złożoną deklaracją. PSZOK znajduje przy ul. Pożowskiej 
2a w Końskowoli. Czynny jest w każdą sobotę w godzinach od 12:00 do 16:00. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi mieszkańcy mogą oddać odpady powstałe w gospodarstwach domowych zebrane selektywne. 

Deklarację należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania 
na danej nieruchomości odpadów komunalnych, lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3a, 24 – 130 Końskowola 
lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod adresem www.epuap.gov.pl . Deklaracja przesłana 
w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

Wysokość opłat za odbiór odpadów komunalny uzależniona jest tego czy nieruchomość jest zamieszkała czy też nie oraz 
sposobu zbierania odpadów. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, zróżnicowane są w zależności od liczny mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz sposobu zbierania 
odpadów. Dla nieruchomości, na których nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zróżnicowane są w zależności od pojemności pojemnika oraz sposobu zbierania odpadów.

rodzaje odpadów przyjmowanych do pSzOK:
- odpady opakowaniowe zbierane selektywnie,
- szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe,
- szkło budowlane (szyby okienne – należy je wybić 

z ram),
- ceramika, fajans, porcelana, naczynia typu aeco, 

doniczki,
- przeterminowane leki,
- odpady wielkogabarytowe, np. stare meble, meble 

tapicerowane,

- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony,
- opakowania po lakierach, farbach, 
- opakowania po olejach i smarach,
- odpady budowlane, rozbiórkowe (z wyjątkiem 

azbestu!), pochodzące z drobnych prac remontowych,
- popiół
- odpady zielone. 

PSZOK nie prowadzi przyjmowania odpadów części samochodowych, odpadów od firm remontowo-budowlanych.

Nieprawidłowości w zakresie realizacji usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych należy zgłaszać niezwłocznie po ich 
wystąpieniu, osobiście w Urzędzie Gminy Końskowola w godzinach pracy urzędu, lub telefonicznie pod numerem telefonu 81 
881 62 01 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: ugkonskowola@post.pl

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Końskowoli będą prowadzili kontrole przestrzegania 
i stosowania ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j.). 

Wykonawcą usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Końskowola w 2019 r. jest 
KOMA Lublin Sp. z o.o., ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin, tel: (81) 307 03 33, lublin@koma.net.pl



podział na rejony

Odpady 
zmieszane papier 

Szkło popiół

bioodpady Metale 
i tworzywa 

Końskowola, ulice: Bema, 
Chopina, Cmentarna, 
Dąbrowskiego, Jaworowa, 
Kopernika, Kościelna, Kościuszki, 
Krzywa, Kwiatowa, Lubelska, 
Mickiewicza, Nowe Osiedle, 
Pożowska, Różana, Sadowa, 
Sienkiewicza, Skłodowskiej, 
Słowackiego, Starowiejska, 
Wiśniowa, Wspólna, Zakładowa

2, 30 I; 27 II; 
27 III 10 I; 7 II; 7 III 4 I; 1 III 1 II

Końskowola, ulice: Brzezinki, 
Ciasna, Doły, Górna Niwa, Krótka, 
Kurowska, Łąkowa, Młyńska, 
Ogrodowa, Pogodna, Polna, 
Poprzeczna, Północna, Rudzka, 
Rybna, Rynek, Słoneczna, 
Spokojna, Szeroka, Szewska, 
Wąska, Wschodnia, Żyrzyńska

3, 31 I; 28 II; 
28 III 10 I; 7 II; 7 III 4 I; 1 III 1 II

chrząchówek, pulki, Opoka 7 I; 4 II; 4 III 17 I; 14 II; 14 III 28 I; 25 III 25 II

Stary pożóg, nowy pożóg 8 I; 5 II; 5 III 24 I; 21 II; 21 III 29 I; 26 III 26 II

Sielce, wronów 9 I; 6 II; 6 III 15 I; 12 II; 12 III 18 I; 15 III 15 II

Skowieszyn, Stara wieś 16 I; 13 II; 13 III 14 I; 11 II; 11 III 11 I, 8 III 8 II

chrząchów, witowice 21 I; 18 II; 18 III 17 I; 14 II; 14 III 28 I; 25 III 25 II

Las Stocki, Stok 22 I; 19 II; 19 III 24 I; 21 II; 21 III 29 I; 26 III 26 II

Młynki, rudy 23 I; 20 II; 20 III 15 I; 12 II; 12 III 18 I; 15 III 15 II

hArMOnOgrAM OdbIOru OdpAdów KOMunALnych 
- gMInA KOńSKOwOLA
nieruchomości zamieszkałe - Odbiory w miesiącach styczeń - marzec 2019 r.

UprzejMie prosiMy o wystawianie odpadów przed posesją do godziny 7:00 zgodnie z powyższyM 
harMonograMeM - w przeciwnyM wypadkU nie zostaną odebrane. odpady groMadzone w sposób 
seLektywny naLeży wystawiać w przeznaczonych do tego workach, a odpady zMieszane 
w oddzieLnych, standardowych pojeMnikach.




