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Symbole, które znajdują się na produktach 

nieuciążliwych dla środowiska lub nadających się 

do ponownego wykorzystania: 

 

   Opakowanie (papierowe,  

z tworzywa sztucznego lub 

aluminium) do ponownego 

wykorzystania 

 

Opakowanie szklane do 

ponownego wykorzystania 

 

Za opakowanie wniesiony 

został wkład finansowy na 

rzecz krajowej organizacji 

odzysku opakowań 

 

Wyrób przyjazny środowisku. 

Odpady z niego powstające 

nie są uciążliwe dla  

środowiska 

 

Produkcja, transport, 

opakowanie i zużyty produkt 

nie sprawiają uciążliwości dla 

środowiska 

 

Produkt bezpieczniejszy od 

innych dla powietrza, wody  

i gleby lub pod względem 

możliwości powstawania 

substancji szczególnie 

toksycznych. 

 

Wyciąg z Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Pińczów przyjętego Uchwałą Nr 

XXVIII/229/12 z dnia 3.X.2012r. 

„§ 3.1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do 

selektywnego zbierania, a odbierający do selektywnego 

odbierania następujących rodzajów odpadów: 

1) Papier i tektura; 

2) Metale; 

3) Tworzywa sztuczne; 

4) Opakowania wielomateriałowe; 

5) Szkło; 

6) Odpady komunalne ulegające biodegradacji; 

7) Odpady zielone; 

8) Przeterminowane leki; 

9) Chemikalia; 

10) Zużyte baterie i akumulatory; 

11) Zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny; 

12) Meble i inne odpady wielogabarytowe; 

13) Odpady budowlane i rozbiórkowe; 

14) Zużyte opony. 

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt.1-5 

mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady 

suche. 

3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt.6-7 

mogą być zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady 

(odpady mokre)” 

„§7 pkt 3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje 

się następujące oznakowania kolorystyczne 

pojemników:  

1) kolor niebieski lub żółty - przeznaczone do zbierania 

papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych i metali, szkła lub odpadów 

suchych;  

2) kolor brązowy - przeznaczone do zbierania odpadów 

mokrych( bioodpadów)” 

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pińczowie  
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem 

ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów 
tel. 41 357 38 71 

 

NOWA GOSPODARKA ODPADAMI  

W GMINIE PIŃCZÓW 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

UCZMY SIĘ OD DZIECI,  

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI 

*Źródło WirtualneOslo.pl 
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PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

Baza Zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów 

Godziny otwarcia: 

poniedziałek – piątek: 10
00

 - 18
00

 

sobota: 8
00

 – 15
00

 

Przyjmujemy następujące odpady: 

 Szkło, 

 Tworzywa sztuczne, 

 Odzież i tekstylia, 

 Opakowania wielomateriałowe, 

 Opakowania aerozolowe, 

 Metale, 

 Odpady z ogrodów, 

 Odpady poremontowe, 

 Papier  

 Wykładziny i dywany 

 Zużyte opony 

 Odpady wielogabarytowe 

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 

 

 

 

 

 

 

Segregacja odpadów zaczyna  się w domu: 

TUTAJ wrzucaj: 

  

 

 

 

 

 

Tutaj wrzucaj: 

 

 

 

 

 

Pozostałe wrzucaj tutaj: 

 

 

 

T E R M I N Y 

31.03.2013r. – złożenie wypełnionej deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

30.06.2013r. – każdy właściciel nieruchomości 

zamieszkałej powinien mieć rozwiązaną umowę  

z dotychczasowym odbiorcą śmieci 

01.07.2013r. – wchodzi nowy system gospodarki 

odpadami komunalnymi 

O P Ł A T Y: 

Segreguję odpady : 

5,13 zł/mieszkańca/miesiąc 

 

Nie segreguję odpadów: 

8,40 zł/mieszkańca/miesiąc 

 

Opłatę uiszcza się raz na kwartał w terminie do dnia : 

15 sierpnia, 15 listopada, 15 lutego, 15 maja. 

Gazety, książki, czasopisma, zeszyty, kartony  

z opakowań, tekturę, torby papierowe , pudła 

papierowe, czyste szklane butelki, słoiki, szklane 

opakowania po napojach i artykułach spożywczych 

 i przemysłowych, butelki po napojach typu PET, po 

kosmetykach, po środkach czystości, worki po 

mleku, czystą folię 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji 

np. resztki kuchenne, odpady zielone 

Odpady, które nie nadają się do 

odzysku bądź recyklingu i nie 

stanowią odpadów niebezpiecznych 

np. porcelana, lustra, pampersy, 

zabrudzone folie,  

 


