Urząd Miasta i Gminy Końskie
Ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie
tel. 41-372-32-49

PAPIER
Wrzucamy:
gazety, kolorowe czasopisma, książki, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki papieru
biurowego, opakowania papierowe i kartonowe, tekturę, torby, worki i pudła papierowe.

Nie wrzucamy:
papierowych opakowań z domieszką innych tworzyw (kartonów po mleku, napojach, sokach,
pudełek po papierosach), kalki, tapet, zatłuszczonego, silnie zabrudzonego lub powlekanego
folią papieru, celofanu, worków po cemencie, wapnie i materiałach sypkich.

SZKŁO
Wrzucamy:
butelki, słoiki, szklane opakowania po artykułach spożywczych pozbawione części metalowych,
tzn. kapsli, obrączek na szyjkach, nakrętek.

Nie wrzucamy:
butelek i ceramiki porcelanowej, fajansowej, luster, szkła zbrojonego, żaroodpornego, stłuczkę
szklaną, szyb samochodowych, opakowań po lekarstwach, środkach ochrony roślin, szkła
zabrudzonego, zwłaszcza farbami lub smarami, świetlówek neonowych, żarówek i innych
uciążliwych odpadów, pojemników szklanych z zawartości bo może ona zanieczyścić całą
zawartość worka.

PLASTIK
Wrzucamy:
różnego rodzaju butelki PET, butelki po olejach spożywczych, butelki po produktach
mlecznych, woreczki, kubki, tacki po produktach spożywczych, folię opakowaniową, torby
plastikowe, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, pojemniki po środkach
chemii gospodarczej (szampony, płyny do mycia naczyń, płukania, prania), plastikowe
koszyczki po owocach i innych produktach, kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe
odpady opakowaniowe (tetra pak).

Nie wrzucamy:
butelek po olejach silnikowych, środkach chemicznych i przemysłowych, styropianu,
opakowań wykonanych z innych materiałów łączonych z tworzywami sztucznymi.

METAL
Wrzucamy:
puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny, metale kolorowe, kapsle.

Nie wrzucamy:
opakowań po środkach do impregnacji drewna, farbach, lakierach, smarach, środkach ochrony
roślin i nawozów, pojemników po aerozolach i środkach chemicznych, opakowań
wielomateriałowych (opakowania po napojach, sokach i mleku).

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
Wrzucamy:
ściętą trawę, opadłe liście, obcięte fragmenty bylin czy warzyw, resztki ugotowanych warzyw,
obierki owoców i warzyw, łupiny orzechów, stary chleb, odpady roślinne z gospodarstwa
domowego, resztki potraw.

Nie wrzucamy:
resztek owoców cytrusowych, skórek od bananów, kości zwierząt, mięsa i padliny zwierząt,
oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierząt,
popiołu z węgla kamiennego, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

PRZETERMINOWANE LEKI, CHEMIKALIA, ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY
Wrzucamy:
przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory (zbierane w oryginalnych
opakowaniach transportowych, a w przypadku ich braku w sposób zabezpieczający środowisko
i ludzi przed ich oddziaływaniem).

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego
w Końskich przy ul. Spacerowej 145 można przekazywać bezpłatnie
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:












zielone i ogrodowe,
papier i tektura,
tworzywa sztuczne,
metal,
szkło,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
wielkogabaryty,
zużyte baterie i akumulatory,
zużyte opony,
przeterminowane lekarstwa,
odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, na które nie
trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji
architektoniczno-budowlanej,
 inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
 oleje przepracowane pochodzące z tzw. źródeł rozproszonych oraz opakowania po olejach
przepracowanych mogą być nieodpłatnie przekazane do Gminnego punktu zbierania
odpadów niebezpiecznych w Końskich przy ul. Kieleckiej 1.

Uznaje się, że odpady zbierane są w sposób selektywny, gdy:
 w roku 2016 - co najmniej 40% ogólnej objętości oddanych odpadów komunalnych w roku
2015, stanowią odpady zebrane selektywnie.
 od roku 2017 - co najmniej 50% ogólnej objętości oddanych odpadów komunalnych w roku
poprzednim, stanowią odpady zebrane selektywnie.
Uzyskana wielkość poziomu segregacji wpływa na przydzielenie odpowiedniej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku osiągnięcia minimalnego poziomu
segregacji przyznawana jest niższa stawka opłaty.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów
powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową
deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Końskie zobowiązani są do uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w kasie Urzędu Miasta
i Gminy w Końskich, przelewem na rachunek bankowy nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049
lub w drodze inkasa tj. u przewodniczących rad sołeckich (sołtysów) w terminach:
1) za I kwartał do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego,
2) za II kwartał do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego,
3) za III kwartał do dnia 15 września danego roku kalendarzowego,
4) za IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego.
Prosimy o wystawienie odpadów niesegregowanych oraz zebranych selektywnie przed posesję
w dniu zbiórki do godz. 7.00. Odpady niesegregowane będą odbierane wyłącznie
w przystosowanych pojemnikach. Odpady, które nie zostaną zebrane, będą odbierane
w kolejnym terminie przewidzianym w harmonogramie. Nowe worki na odpady
posegregowane otrzymacie Państwo przy oddawaniu zapełnionych worków. W przypadku
niedostatecznej widoczności numeru porządkowego budynku należy numerem tym
oznakować pojemnik oraz worki z zawartością odpadów. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu 41-372-35-69.
Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Końskie,
można znaleźć na stronie www.umkonskie.pl lub www.pgk.konskie.pl
Nie zapomnij odwiedzić zakładki „Zasady gospodarki odpadami w Gminie Końskie”
umieszczonej na stronie www.umkonskie.pl

