
 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH (PSZOK) 

Zebrane w sposób selektywny odpady komunalne przyjmowane 

są przez PSZOK w Końskich przy ul. Spacerowej 145. PSZOK świadczy 

usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00 

oraz w sobotę od 9.00 do 13.00. 

PSZOK PRZYJMUJE: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady 

niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady 

niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

zużyte opony, domowe odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne, tekstylia i odzież. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORADNIK  

SEGREGACJI 

ODPADÓW  

KOMUNALNYCH 

URZĄD MIASTA I GMINY KOŃSKIE 

UL. PARTYZANTÓW 1, 26-200 KOŃSKIE 

TEL. (41)372-32-49, WWW.UMKONSKIE.PL 



  

WOREK KOLORU NIEBIESKIEGO 
 

WRZUCAMY: gazety, czasopisma, książki, prospekty, 

foldery, katalogi, zeszyty, papier biurowy, opakowania 

papierowe, kartonowe i tekturowe, worki i torby papierowe, 

ścinki drukarskie. 
 

NIE WRZUCAMY: papierowych opakowań z domieszką innych tworzyw 

(kartonów po mleku, napojach, sokach, pudełkach po papierosach), opakowań 

z zawartością, 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. 

WOREK KOLORU ŻÓŁTEGO 
 

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, plastikowe doniczki, opakowania po środkach czystości i kosmetykach, 

opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i napojach), folie 

aluminiową, puszki po napojach, sokach, konserwach i karmie dla zwierząt, 

drobny złom, plastikowe zabawki. 
 

NIE WRZUCAMY: 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, węży ogrodowych, sprzętu 

RTV i AGD, baterii i akumulatorów, opon, części samochodowych. 

 

 

 

WORKI KOLORU ZIELONEGO 
 

WRZUCAMY: puste szklane butelki i słoiki bez nakrętek, inne 

całe szklane opakowania. 
 

NIE WRZUCAMY: szkła stołowego, żaroodpornego 

i zbrojonego, ceramiki, porcelany, kryształów, doniczek, luster, witraży, 

żarówek, świetlówek, termometrów, strzykawek, szyb okiennych 

i samochodowych, ekranów i lamp telewizorów, nieopróżnionych opakowań 

po lekach, olejach , rozpuszczalnikach. 

WOREK KOLORU BRĄZOWEGO 
 (bioodpady odbierane są wyłącznie od właścicieli 

nieruchomości którzy nie korzystają z ulgi w opłacie z tytułu 

kompostowania odpadów w przydomowych 

kompostownikach) 
 

WRZUCAMY: trawę, liście, części roślin, drobne gałęzie, 

trociny i korę drzew, roślinne resztki żywności (obierki warzyw i owoców, 

zepsute warzywa i owoce), ziemię po kwiatach, skorupki jaj, fusy z kawy 

i herbaty. 
 

NIE WRZUCAMY: płynnych resztek żywności, nabiału, kości zwierząt, mięsa, 

ryb, odchodów zwierząt, żwirku z kuwet, popiołu, kamieni, pieluch i artykułów 

higienicznych, papierosów, innych odpadów komunalnych (w tym 

niebezpiecznych). 
 

POJEMNIK NA ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) 

WRZUCAMY: pozostałe odpady komunalne, których nie 

można zakwalifikować do frakcji odpadów zbieranych 

w sposób selektywny. 

NIE WRZUCAMY: odpadów podlegających segregacji, 

odpadów niebezpiecznych (leków, baterii, akumulatorów, 

świetlówek), odpadów budowlanych i remontowych, opon, sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 



KOMPOSTOWANIE 
to sposób na uzyskanie uniwersalnego 

nawozu organicznego powstałego przy 

wykorzystaniu odpadów roślinnych, 

które są rozkładane za pomocą 

grzybów, bakterii i drobnych zwierząt. 

Kompost zawiera wiele 

ważnych składników odżywczych 

i mikroelementów. 

CO WOLNO KOMPOSTOWAĆ ? 

Decydujące znaczenie dla jakości nawozu naturalnego mają jego składniki. 
Kompostować można wszelkie materiały organiczne, które są podatne na 
rozkład. Mogą to być w zasadzie wszystkie odpady ogrodowe, a nawet 
odpadki z gospodarstw domowych. Podstawowa zasada brzmi: im bardziej 
zróżnicowana mieszanka odpadów, tym bardziej wartościowy kompost. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODPOWIEDNIE MATERIAŁY DO KOMPOSTOWANIA 

 ściółka z hodowli małych zwierząt domowych 

 skorupki jajek 

 fusy z kawy, torebki po herbacie, filtry 

 papier gazetowy, papier kuchenny 

 rośliny doniczkowe, kwiaty cięte 

 niewielkie ilości warzyw i skoszonej trawy 

 chwasty bez nasion 

 

PRZYPOMINAMY, 
ŻE Z MOCY USTAWY SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

DOTYCZY WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

I JEST OBECNIE OBOWIĄZKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W razie stwierdzenia, że właścicieli nieruchomości zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który złożył informację dotyczącą 

posiadania kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne (część D.1. deklaracji) nie 

posiada kompostownika lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne, lub uniemożliwia Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie, 

lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, 

w celu weryfikacji zgodności złożonej informacji ze stanem faktycznym, 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, działając na podstawie art. 6k ust. 4b 

ustawy, stwierdzi, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.  

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, 

w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek. 

 

OSOBY, KTÓRE ZADEKLARUJĄ KOMPOSTOWANIE ODPADÓW 
BĘDĄ PŁACIĆ NIŻSZĄ STAWKĘ ZA ODBIÓR  

(dotyczy to tylko właścicieli nieruchomości z zabudową 
jednorodzinną) 

 


