
 
 

POJEMNIK – ODPADY ZMIESZANE I ODPADY PO SEGREGACJI 
 

Wrzucamy                                                                              

- wszystkie odpady pozostałe po wysegregowaniu, 

- tekstylia, stare ubrania, buty, 

- zimny popiół. 

                                                                 

Nie wrzucamy 

      - gorącego popiołu i szlaki, 

      - odpadów ogrodowych, skoszonej trawy, liści i gałęzi, 

      - odpadów budowlanych. 

       

Każdy właściciel nieruchomości powinien we własnym zakresie   

zagospodarować odpady zielone, odpady komunalne ulegające 

biodegradacji.                                                       
 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

(PSZOK) 

 

 Na terenie Gminy Kobiele Wielkie utworzony jest Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Reymonta 5 w Kobielach 

Wielkich (Plac Targowy). 

 Do PSZOK-u, zgodnie z określonym harmonogramem, będzie można 

nieodpłatnie przekazać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, 

w tym: 

 chemikalia (farby, lakiery, środki ochrony roślin, itp.), 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 zużyte opony, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe. 

 

 

 
Szczegóły w Regulaminie utrzymania porządku i czystości  

w Gminie Kobiele Wielkie na stronie www.kobielewielkie.pl.  

 

 

 

System gospodarowania 

odpadami komunalnymi 

 w Gminie Kobiele Wielkie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kobielewielkie.pl/


Na czym polega system gospodarowania odpadami? 
 

 W Gminie Kobiele Wielkie systemem objęte są  nieruchomości 

zamieszkałe. Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne (tj. budynki użyteczności publicznej, placówki 

oświatowe, lokale handlowe, itp.) odbywa się na podstawie umów 

indywidualnie zawartych pomiędzy właścicielem a przedsiębiorcą oferującym 

takie usługi. 

 

Zasady działania systemu: 
 

 gmina zapewnia odbieranie i właściwe zagospodarowanie wszystkich 

odpadów, 

 właściciele nieruchomości zamieszkałych nie mają obowiązku 

zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych, 

 odpady odbierać będzie od mieszkańców przedsiębiorstwo usług 

komunalnych A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o.., 

 opłata za posegregowane odpady jest niższa niż opłata za odpady 

zmieszane. 

 

Sposób naliczania opłat za odbierane odpady: 

 
 opłaty są naliczane w zależności od ilości osób faktycznie 

zamieszkujących daną nieruchomość bez względu na wiek, 

 wysokości stawek miesięcznych opłat wynoszą odpowiednio: 

 12,00 zł od osoby za odpady niesegregowane (zmieszane), 

 7,50 zł od osoby za odpady segregowane, 

 opłaty mają być wnoszone na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

w Kobielach Wielkich BS Żytno O/Kobiele Wielkie NR KONTA 

61-8267-1022-2002-0000-0589-0002 lub w kasie Urzędu Gminy  

do 20 dnia każdego miesiąca licząc od sierpnia br. 

 
 

                 LICZBA OSÓB                      WYBRANA                       WYSOKOŚĆ 

           ZAMIESZKUJĄCYCH      X       STAWKA           =        MIESIĘCZNEJ 

               NIERUCHOMOŚĆ                    OPŁATY                   OPŁATY ZA ŚMIECI 
 

 

Jak prawidłowo segregować odpady 

 

WOREK ZIELONY – SZKŁO BEZBARWNE I KOLOROWE 

Wrzucamy                                                                             

- bezbarwne i kolorowe szklane butelki po napojach chłodzących, sokach,      

alkoholach – bez nakrętek, 

- słoiki po dżemach, przecierach – bez nakrętek.              

Nie wrzucamy 

- kapsli, fajansu i porcelany, 

- luster, naczyń, talerzy żaroodpornych, szklanek,         

- szkła zbrojonego, 

- szyb samochodowych i okiennych,  

- szklanych opakowań medycznych,          

- zużytych żarówek, lamp jarzeniowych, 

- szkła nietłukącego.                                                            

                                                                                   

WOREK ŻÓŁTY – SUCHY I NIEZANIECZYSZCZONY PAPIER, 

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE 

Wrzucamy                                                                                            -

 opakowania papierowe, tekturę, kartony, gazety, książki, magazyny 

kolorowe, katalogi, ulotki, zeszyty, 

- butelki plastikowe, opakowania z tworzyw sztucznych (po szamponach, 

płynach, jogurtach, mlekach),  

- folie opakowaniowe, torebki i worki foliowe, 

- art. gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, 

- opakowania aluminiowe, stalowe (puszki, folia aluminiowa), 

- kartony po napojach i mleku. 

                                                          OPAKOWANIA ZGNIECIONE 

 

Nie wrzucamy 

 - puszek po farbach, lakierach, 

 - folii i odpadów budowlanych, 

 - zatłuszczonego papieru, 

 - art. higienicznych (pieluch, podpasek). 


