
INFORMACJE DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 
 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 r. 

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynoszą: 

10 zł/ mies.  

od osoby zamieszkującej nieruchomość  

za odpady zbierane w sposób selektywny, 

20 zł/mies.  

od osoby zamieszkującej nieruchomość  
odpady zbierane w sposób nieselektywny. 

 

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany  

w przypadku: zmiany właściciela nieruchomości, ilości osób zamieszkujących nieruchomość (narodziny, zgon), 

sposobu  gromadzenia odpadów, wprowadzenia się na teren nieruchomości, wyprowadzenia się z nieruchomości 

itp. Uwaga: Mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych zgłaszają wszelkie zmiany u zarządcy. 
 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRAGACJI 

Odpady ulegające biodegradacji należy wrzucać do kompostowników lub na obornik.  

Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości zagospodarowania odpadów biodegradowalnych są zobowiązani  

do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia tego typu odpadów. 
Uwaga: Odpadów ulegających biodegradacji nie wolno wrzucać do pojemników na odpady zmieszane !!! 
 

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane poprzez Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w miesiącach kwiecień oraz wrzesień wyłącznie na zgłoszenie w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie 

tel. 61 4380 341, e-mail: odpady@kolaczkowo.pl 
 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

Lokalizacja:  Oczyszczalnia ścieków w Kołaczkowie tel. 61 4385 575. 

Czynny - uwaga zmiany w godzinach przyjmowania odpadów od 1 lipca 2018 r.:  

 - w środy w godzinach 12:00 - 16:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 - 14:00   

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Zakazuje się zostawiania odpadów w przypadku nieobecności obsługi PSZOK! 
 

PSZOK przyjmuje przede wszystkim odpady problemowe tj. 

 puste opakowania po chemikaliach, 

 zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 odpady zielone (trawa, liście, drobne gałązki), 

 zużyte opony o średnicy do 125 cm, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe. 

PSZOK nie przyjmuje: 

 styropianu, 

 wyrobów zawierających azbest, 

 części samochodowych (foteli, błotników, lamp) itp. 

 niekompletnego, zdemontowanego sprzętu RTV/AGD, 

 papy, 

 odpadów zmieszanych.   

Więcej informacji w regulaminie PSZOK dostępnym  na www.bip.kolaczkowo.pl  
 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

 styropian przyjmuje firma TROXI ul. Dereniowa 3, Gutowo Małe tel. 61 640 09 72, 

 przeterminowane leki można wrzucić do pojemników w aptece w Kołaczkowie oraz w punktach aptecznych 

w Borzykowie i Sokolnikach,  

 zużyte baterie można przynieść do siedziby Urzędu Gminy w Kołaczkowie oraz do placówek oświatowych 

na terenie gminy, 

 gruz i inne odpady remontowo – budowlane przed oddaniem do PSZOK należy zgłosić do UG  

tel. 61 4380 341. 

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe numer:   

22 9681 0002 1100 0143 0001 9813     

 

GMINA KOŁACZKOWO 

PL. WŁ. REYMONTA 3 

62-306 KOŁACZKOWO 

mailto:odpady@kolaczkowo.pl
http://www.bip.kolaczkowo.pl/

