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OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
1. Segregowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości – w przypadku gdy zostanie stwierdzony 
fakt braku segregacji, z urzędu wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w celu naliczenia stawki opłaty 
podwyższonej za każdy miesiąc, w którym odpady nie były prawidłowo posegregowane
2. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3. Wyposażenie nieruchomości w pojemnik na zmieszane odpady komunalne i oznakowanie pojemnika numerem 
nieruchomości

4. Wystawienie pojemników lub/i worków do zbiórki odpadów w dniu odbioru odpadów

5. 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.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
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 mieszkaniec może oddać odpady powstałe 
w gospodarstwie domowym zebrane selektywne. 

WAŻNE
PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM GMINY KOŃSKOWOLA, O USTAWOWYM ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ W PIECACH DOMOWYCH.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019.701 z poźn. zm.)
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.2019.2010 z późn. zm.) 
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.

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 arco, doniczki,
- przeterminowane leki, odpady komunalne typu – strzykawki, igły
 w osłonkach, zużyte paski z glukometrów,
- odpady wielkogabarytowe, np. stare meble, meble tapicerowane, 
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny)
- zużyte opony,
- opakowania po lakierach, farbach, 
- opakowania po olejach i smarach,
- odpady budowlane, rozbiórkowe (z wyjątkiem azbestu!), 
pochodzące 
 z drobnych prac remontowych,
- popiół
- bioodpady (odpady pochodzenia roślinnego – trawa, liście, 
drobne gałęzie, resztki owocowo-warzywne). 

REKLAMACJE Z REALIZACJI USŁUGI 
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: 
ug@konskowola.info.pl

KONTROLE
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.2019.2010 z poźn. zm.). 

WYKONAWCA USŁUGI ODBIORU 
I TRANSPORTU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH
Wykonawcą usługi odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy 
Końskowola w 2020 r. jest Zakład Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Puławach, ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy.



Worek ZIELONY Worek NIEBIESKI

Worek BRĄZOWY

POJEMNIK

Worek ŻÓŁTY

WOLNO wrzucać:
• butelki po napojach i żywności bez nakrętek 

i kapsli, słoiki
• butelki po napojach alkoholowych,
• szklane opakowania po kosmetykach.

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.

WOLNO wrzucać:
• opakowania z papieru i tektury
• gazety, czasopisma, ulotki, papierowe torby 

i worki, książki, zeszyty
• kartony i tektura,

NIE WOLNO wrzucać:
• tłustego, papieru (np. papieru opakowaniowego po maśle),
• odpadów higienicznych (np. pieluch, wacików, ręczników 

papierowych),
• kartony po mleku i napojach,
• zanieczyszczony papier,
• papierowe opakowania po nawozach i materiałach 

budowlanych
• tapet,

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.

WOLNO wrzucać:
• resztki tłuszczów jadalnych, wędlin, mięsa, skorupki jaj – których nie zagospodarowano we własnym zakresie
• art. higieniczne (pieluchy, podpaski, waciki kosmetyczne)
• zużyte ręczniki papierowe
• butelki po oleju spożywczym
• zabrudzony, tłusty, mokry papier (np. po maśle, margarynie)

NIE WOLNO wrzucać:
• odpadów surowcowych umieszczanych w workach do segregacji
• odpadów przyjmowanych w PSZOK

WOLNO wrzucać:
• puste, zgniecione butelki plastikowe po napojach (butelki 

typu PET),
• plastikowe opakowania po żywności np. opakowania po 

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

aluminiowa
• drobny złom metali i drobny złom metali kolorowych.

NIE WOLNO wrzucać:
• butelek po olejach spożywczych
• 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

UWAGA: ZAKAZ WRZUCANIA DO POJEMNIKÓW ODPADÓW ZIELONYCH, 
BUDOWLANYCH ORAZ POPIOŁU

Jak Segregować?

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub  powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, albo też w razie wystąpienia 
zmian wpływających na wysokość opłaty - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w 
którym nastąpiła zmiana. 
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. 

OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
zróżnicowane są w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 
Dla nieruchomości, na których nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zróżnicowane są w zależności od pojemności pojemnika.

ZBIÓRKA ODPADÓW
Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w workach o pojemności 60, 80 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.

TERMIN PŁATNOŚCI
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. 


