
                     Gmina Konopnica 
                 

Szanowni Mieszkańcy! 
Zaczął obowiązywać nowy sposób segregacji odpadów, wspólny dla terenu całego kraju. Na 

ostateczne dostosowanie się do zasad segregacji mamy czas do końca września br. Wszyscy którzy 

zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych zobowiązani są do prowadzenia 

zbiórki w następujący sposób: 

 
WOREK NIEBIESKI – Z NAPISEM  PAPIER 

 WRZUCAMY: 

 opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą) 

 katalogi, ulotki, prospekty 

 gazety i czasopisma 

 papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki (bez ścinków papierowych) 

 zeszyty i książki 

 papier pakowy 

 torby i worki papierowe 

NIE WRZUCAMY!!! 

 ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych 

 papieru lakierowanego i powleczonego folią 

 papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego 

 kartonów po mleku i napojach 

 papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych 

 tapet 

 pieluch jednorazowych i podpasek 

 zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych 

 ubrań 

 

WOREK ZIELONY – Z NAPISEM SZKŁO 

WRZUCAMY: 

 butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach 

roślinnych), 

 szklane opakowanie po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku 

surowców) 

NIE WRZUCAMY!!! 

 ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów 

 szkła okularowego 

 szkła żaroodpornego 

 zniczy z zawartością wosku 

 żarówek i świetlówek 

 reflektorów 

 opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych 

 luster 

 szyb okiennych i zbrojonych 

 monitorów i lamp telewizyjnych, 

 termometrów i strzykawek 

   

zakrętki i kapsle 

wrzucamy do metali  

i tworzyw sztucznych 



ODPADY BIODEGRADOWALNE      
Obecnie KOMPOSTOWNIK lub PSZOK 

 

WRZUCAMY:  

 odpadki warzywne i owocowe (w 

tym obierki itp.) 

 gałęzie drzew i krzewów 

 skoszoną trawę, liście, kwiaty 

 trociny i korę drzew 

        

 

 

 

NIE KOMPOSTUJEMY!!!!  

 kości zwierząt 

 oleju jadalnego 

 odchodów zwierząt 

 popiołu z węgla kamiennego 

 leków 

 drewna impregnowanego 

 płyt wiórowych i MDF 

 ziemi i kamieni 

 innych odpadów komunalnych 

(w tym niebezpiecznych) 

 
WAŻNE!!! Od 01.10.2018r. realizowana będzie usługa odbioru odpadów ulegających biodegradacji 

tzn. wszystkich odpadów kuchennych. Z nieruchomości nie będą zbierane odpady zielone. Skoszoną 

trawę, liście i gałęzie kompostujemy lub dostarczamy do punktu PSZOK. Odbiór odpadów „bio” 

będzie realizowany raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 września oraz raz na dwa miesiące  

w okresie 1 października do 31 marca. 

 

WOREK ŻÓŁTY – Z NAPISEM METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 

WRZUCAMY: 

 odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach 

 nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych 

 plastikowe opakowania po produktach spożywczych (np. opakowania po owocach) 

 opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach) 

 opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, 

paście do zębów) itp. 

 aluminiowe puszki po napojach i sokach 

 puszki po konserwach 

 kapsle, zakrętki od słoików 

NIE WRZUCAMY!!!!  
 butelek i pojemników z zawartością 

 plastikowych zabawek 

 opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych 

 opakowań po olejach silnikowych 

 części samochodowych 

 zużytych baterii i akumulatorów 

 puszek i pojemników po farbach i lakierach 

 zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 

 

                                                             

ODPADY ZMIESZANE – POJEMNIK (KONTENER) 

WRZUCAMY - wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu,  

z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, remontowo-budowlanych i biodegradowalnych!!!  

Tutaj trafią m.in.: 

 tłusty, zabrudzony, wilgotny papier; artykuły higieniczne (patyczki higieniczne, ręczniki 

papierowe, chusteczki, pampersy itp.); kosmetyki typu tusz, pomadka, 

 porcelanę i talerze, tacki styropianowe, naczynia jednorazowe,  

 papierki po cukierkach, paragony fiskalne, papier kalkowy, bombki choinkowe, 

 jednorazowe maszynki do golenia, szczoteczki do zębów, 

 worki z odkurzacza; filtry do wody; filtry do kawy, 

 długopisy, ołówki, kredki,  

 zniszczone ubrania – te w dobrym stanie należy oddać do kontenerów na odzież, 

 obuwie, 

 świeczki; wkłady do zniczy; niedopałki papierosów; guma do żucia, małe reklamówki po 

żywności, etc. 

 

Opróżnij i zgnieć 

przed wyrzuceniem 



 

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH „PSZOK” to 

miejsce gdzie mieszkańcy Gminy Konopnica mogą oddać odpady problemowe. Punkt znajduje się 

pod adresem Kozubszczyzna 56b i czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach 9
00

-17
00

. 

PSZOK przyjmuje: 

 odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metal), 

 odpady zielone, 

 odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

 przeterminowane leki, 

 chemikalia, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 odpady wielkogabarytowe, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac budowlanych, 

 zużyte opony samochodowe samochodów osobowych. Nie przyjmujemy dużych opon 

ciągnikowych. 

 

Regulamin PSZOK dostępny na stronie internetowej urzędu: 

 http://www.konopnica.eu/gospodarka-odpadami/ znajdą tam Państwo więcej informacji na temat 

gospodarki odpadami w Gminie Konopnica. 

 

POPIÓŁ: 

w sezonie grzewczym który zaczyna się 1 listopada a kończy 30 kwietnia raz na dwa miesiące 

zbierany jest popiół z palenisk domowych. Aby skorzystać z usługi odbioru popiołu należy 

skontaktować się z urzędem gminy. Popiół odbierany jest ze zgłoszonych nieruchomości.  

UWAGA!!! Nie wyrzucamy popiołu do kontenera na zmieszane odpady komunalne. 

 

Raz w roku zgodnie z harmonogramem organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych. 

W ramach „wystawki” zbierane są takie odpady jak: 

 Odpady wielkogabarytowe to: sofy, krzesła, stoły, szafy, tapczany, lóżka, fotele, wózki dziecięce, 

huśtawki, zabawki dużych rozmiarów, rowery, dywany, wykładziny, materace, kołdry, okna  

z szybami, drzwi, kabiny prysznicowe. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zaliczamy do niego: urządzenia gospodarstwa domowego: 

chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, 

wentylatory elektryczne, odkurzacze, żelazka, tostery, frytownice, noże elektryczne, suszarki  

i prostownice do włosów. 

Sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny np. komputery, telefony, kalkulatory. 

Sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi. 

Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia, zabawki. 

Uwaga! Sprzęt elektro musi być kompletny. Sprzęt pozbawiony części nie zostanie odebrany! 

Nie będą odbierane takie odpady jak: gruz budowlany, panele, umywalki, sedesy, płoty, grzejniki, 

płytki, rolety, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin,  niezużyte środki ochrony roślin, 

leki, farby i lakiery. Te odpady należy dostarczyć do gminnego punktu PSZOK. 

Nie odbieramy także: części samochodowych, motorowerów, kosiarek spalinowych. 

W celu usprawnienia odbioru odpady należy wystawić do najbliższej drogi publicznej. 

 

Informacja telefoniczna UG Konopnica pod numerem 81 50 31 081 wew. 11  

 

 

http://www.konopnica.eu/gospodarka-odpadami/

