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TWORZYWA SZTUCZNE I METAL 

  

Wrzucamy: Nie wrzucamy:  

✓puste, odkręcone i zgniecione 
butelki po napojach i produktach 
mlecznych 

✓plastikowe opakowania po 
produktach spożywczych 

✓plastikowe torby, worki, 
reklamówki, inne folie 
opakowaniowe 

✓foliowe worki po ziemi 
✓doniczki z cienkiego plastiku 
✓opakowania po środkach 

czystości (np. płynach do prania), 
kosmetykach (np. szamponach, 
paście do zębów) itp. 

✓opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po mleku  
i napojach) 

✓folię aluminiową 
✓aluminiowe puszki po napojach  

i sokach 
✓puste puszki po konserwach  

i karmie dla zwierząt 
✓drobny złom żelazny 
✓kapsle, nakrętki z butelek  

i słoików 
✓plastikowe zabawki 

 butelek i pojemników  
z zawartością 

 opakowań po olejach 
silnikowych i środkach 
przemysłowych 

 folii budowlanej, styropianu 
 opakowań po środkach do 

impregnacji drewna, farbach, 
lakierach, smarach 

 opakowań po środkach ochrony 
roślin i nawozów 

 opakowań po lekach i zużytych 
artykułów medycznych  

 sprzętu RTV i AGD 
 baterii i akumulatorów 
 węży ogrodowych 
 części samochodowych 
 opon 
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PAPIER 

  

Wrzucamy: Nie wrzucamy:  

✓gazety i czasopisma 
✓zeszyty i książki 
✓katalogi, ulotki, prospekty 
✓papier szkolny i biurowy, 

zadrukowane kartki 
✓foldery 
✓torby i worki papierowe 
✓opakowania z papieru, karton, 

tekturę (także falistą) 
✓ścinki drukarskie 

 papierowych opakowań z 
domieszką innych tworzyw 
(kartonów po mleku, napojach, 
sokach) 

 pieluch jednorazowych 
 zużytych artykułów higienicznych  

i kosmetycznych 
 papieru lakierowanego  

i powleczonego folią 
 papieru zatłuszczonego lub 

zabrudzonego 
 papierowych worków po 

nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych 

 papieru woskowego, faksowego, 
termicznego (paragonów), kalki 

 ubrań 
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SZKŁO 

  

Wrzucamy: Nie wrzucamy:  

✓puste butelki po napojach 
✓słoiki bez nakrętek 
✓szklane opakowania po 

artykułach spożywczych 
pozbawione części metalowych 

✓szklane opakowania po 
kosmetykach (jeżeli nie są 
wykonane z trwale połączonych 
kilku surowców) 

✓inne całe szklane opakowania  

 stłuczki szklanej 
 ceramiki, doniczek, porcelany, 

fajansu, kryształów 
 szkła okularowego 
 szkła stołowego, żaroodpornego 
 zniczy z zawartością wosku 
 żarówek i świetlówek 
 reflektorów 
 zabrudzonych opakowań po 

farbach, rozpuszczalnikach, 
olejach silnikowych lub smarach 

 luster, witraży 
 szyb okiennych, zbrojonych  

i samochodowych 
 monitorów i lamp telewizyjnych 
 opakowań po lekarstwach 
 termometrów i strzykawek 
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ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI 

  

Wrzucamy: Nie wrzucamy:  

✓odpadki warzywne i owocowe 
✓drobne gałęzie drzew i krzewów 
✓skoszoną trawę, liście, kwiaty 
✓trociny i korę drzew 
✓niezaimpregnowane drewno 
✓ziemię po kwiatach 
✓fusy po kawie i herbacie 
✓łupiny orzechów 
✓skorupki z jaj 

 kości zwierząt 
 mięsa i padliny zwierząt 
 odchodów zwierząt 
 żwirku z kuwet 
 oleju jadalnego 
 płynnych resztek żywności 
 nabiału 
 popiołu z węgla kamiennego 
 leków 
 pieluch jednorazowych 
 artykułów higienicznych  

i kosmetycznych 
 drewna impregnowanego 
 płyt wiórowych i MDF 
 papierosów 
 kamieni 
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ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) 

  

Wrzucamy: Nie wrzucamy:  

✓pozostałe odpady komunalne  
nie wymienione w pozostałych 
grupach 

✓zabrudzone opakowania po 
olejach spożywczych 

✓zatłuszczony i mokry papier 
✓resztki po posiłkach 
✓pieluchy i artykuły higieniczne 
✓worki z odkurzacza 
✓popiół z węgla kamiennego 
✓jednorazowe maszynki  

do golenia 
✓papierowe worki po nawozach, 

cemencie i innych materiałach 
budowlanych 

✓ceramikę i porcelanę 

 odpadów niebezpiecznych 
(chemikaliów, leków, baterii, 
akumulatorów) 

 odpadów budowlanych  
i remontowych 

 odpadów wielkogabarytowych  
w tym mebli, opon, gumy, 
sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego 

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

 

 

✓ papier i tektura 

✓ tworzywa sztuczne 

✓ metal 

✓ szkło 

✓ bioodpady 1 

✓ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

✓ tekstylia 

✓ wielkogabarytowe 

✓ zużyte baterie i akumulatory 

✓ zużyte opony z gospodarstw domowych 2 

✓ 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) 

✓ 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 3 

✓ inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych 
 

  

 
1 Bioodpady stanowiące odpady komunalne, przyjmowane są wyłącznie od właścicieli nieruchomości, którzy nie korzystają z ulgi  
w opłacie z tytułu kompostowania odpadów w przydomowych kompostownikach. 
2 Zużyte opony przyjmowane są nieodpłatnie w ilości do 8 szt. na gospodarstwo domowe w roku. 
3 Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne przyjmowane są nieodpłatnie w ilości do 500 kg na gospodarstwo 
domowe w roku. 
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Uznaje się, że odpady zbierane są w sposób selektywny, gdy:  
✓ pojemnik lub worek na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie 

zawiera odpadów nadających się do recyklingu, m.in. butelki szklane, puszki 
aluminiowe, metale, opakowania z tworzyw sztucznych, w tym butelki PET lub 
inne objęte obowiązkiem selektywnego gromadzenia 

✓ w pojemnikach lub workach na poszczególne odpady segregowane nie znajdują 
się odpady komunalne uniemożliwiające przekazanie zawartości danego 
pojemnika do odzysku lub recyklingu 

 

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 umkonskie.pl lub pgk.konskie.pl  

 

Nie zapomnij odwiedzić zakładki „Zasady gospodarki odpadami w Gminie Końskie” 
umieszczonej na stronie umkonskie.pl  


