
JAK SEGREGOWAĆ 
odpady komunalne?

GMINA NAŁĘCZÓW

Wpłat należy  
dokonywać 

w następujących 
terminach:

Nowy numer rachunku!
Opłatę za odbiór odpadów 
komunalnych należy  
wpłacać na rachunek  
Gminy Nałęczów w Banku 
Spółdzielczym w Nałęczowie  
nr 81 8733 0009 0000 1010 2000 0750  
korzystając ze specjalnych  
druków, które będą dostarczone  
do każdego gospodarstwa  
domowego, przelewem  
lub w kasie Urzędu Miejskiego 
w Nałęczowie.

Rodzaj  
gospodarstwa  
domowego

Zbierane i odbierane  
w sposób selektywny

Niewypełnienie 
obowiązku segregacji

Za 1 
miesiąc

Za 1 
kwartał

Za 1 
miesiąc

Za 1 
kwartał

1-osobowe 15 zł 45 zł 60 zł 180 zł

2-osobowe 30 zł 90 zł 120 zł 360 zł

3-osobowe 45 zł 135 zł 180 zł 540 zł

4-osobowe 60 zł 180 zł 240 zł 720 zł

składające się  
z 5 lub więcej osób

70 zł 210 zł 280 zł 840 zł

STAWKI OPŁAT:

TERMINY PŁATNOŚCI:

• do 15.04 danego roku – za I kwartał 
(styczeń, luty, marzec);

• do 15.07 danego roku – za II kwartał 
(kwiecień, maj, czerwiec);

• do 15.10 danego roku – za III kwartał 
(lipiec, sierpień, wrzesień);

• do 30.11 danego roku – za IV kwartał 
(październik, listopad, grudzień).



ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE odbierane są:

a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach administracyjnych 
miasta Nałęczów oraz z posesji nr 1-20 w miejscowości Strzelce – jeden raz 
na dwa tygodnie;

b) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej poza granicami administracyjnymi 
miasta Nałęczów – jeden raz na miesiąc;

c) w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz na tydzień;

ODPADY ZEBRANE SELEKTYWNIE, w szczególności papier i tektura,  
metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło oraz 
odpady biodegradowalne, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 
odbierane są:

a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach  
administracyjnych miasta Nałęczów oraz z posesji nr 1-20  
w miejscowości Strzelce – jeden raz na dwa tygodnie;

b)  w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej poza granicami 
administracyjnymi miasta Nałęczów – jeden raz na miesiąc;

c) w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz na tydzień;

POPIÓŁ W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ I JEDNORODZINNEJ  
poza granicami administracyjnymi miasta Nałęczów oraz w sołectwach 
położonych w granicach administracyjnych miasta Nałęczów – 6 razy 
w roku, od miesiąca listopada do miesiąca kwietnia.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY  
ORAZ MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE odbierane są  
dwa razy do roku zgodnie z ustalonym harmonogramem  
(tzw. wystawka);

POWSTAJĄCE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH ODPADY ZIELONE 
I INNE BIOODPADY powinny być w pierwszej kolejności zagospodarowywane 
przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie 
w przydomowych kompostownikach lub biogazowniach rolniczych na 
terenach wiejskich oraz kompostownikach przydomowych w zabudowie 
jednorodzinnej.

ODPADY ZMIESZANE  
należy gromadzić w pojemnikach koloru zielonego lub czarnego 
oznaczonych napisem „Niesegregowane” lub „Zmieszane”.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH:

1

2

3
4
5

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych

Drzewce-Kolonia 44
24-150 Nałęczów



1) żółty oznaczony napisem 
„Metale i tworzywa sztuczne” 
– z przeznaczeniem na metal, 
tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe

Worki te będą dostarczane nieodpłatnie przez wyłoniony w drodze przetargu  
podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Do selektywnego gromadzenia odpadów w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej 
należy stosować worki o pojemności 120 litrów o następujących ujednoliconych kolorach:

2) niebieski oznaczony 
napisem „Papier” – 
z przeznaczeniem na papier 
i makulaturę

3) zielony oznaczony 
napisem „Szkło” – 
z przeznaczeniem na szkło 
i opakowania szklane

4) brązowy oznaczony napisem 
„Bio” – z przeznaczeniem 
na odpady ulegające 
biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów.

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne,  
tj. odpady wytworzone przez osoby zamieszkujące gospodarstwa domowe, uiszczające na 

bieżąco opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Nałęczów oraz dostarczone 
samodzielnie przez mieszkańców Gminy Nałęczów.

Rodzaje odpadów przyjmowane przez PSZOK:

ODPADY PRZYJMOWANE PRZEZ PSZOK:

1) odpady ulegające  
biodegradacji ze  
szczególnym uwzględ-
nieniem bioodpadów, 
w tym odpadów zielo-
nych (liście, skoszona 
trawa, inne odpady 
roślinne),

2) przeterminowane 
leki (opakowania po 
lekarstwach),

3) chemikalia (opakowania  
po farbach, rozpuszczal-
nikach, olejach),

4) zużyte baterie 
i akumulatory,

5) zużyty kompletny sprzęt 
elektryczny i elektroniczny 
(kompletny sprzęt AGD/
RTV, rtęciówki, żarówki, 
świetlówki),

6) meble i inne odpady 
wielkogabarytowe 
(wersalki, regały itp.),

7) odpady budowlane 
i rozbiórkowe (gruz 
z drobnych prac 
remontowych),

8) pozostałe odpady 
budowlane z drobnych 
robót remontowych,

9) folie budowlane,  
paszowe, worki po 
nawozach i typu  
Big Bag,

10) zużyte opony,
11) papier i tektura,
12) szkło,
13) metale, tworzywa  

sztuczne i odpady 
wielomateriałowe.

PSZOK nie przyjmuje odpadów, które nie są odpadami komunalnymi (np. papa, wełna 
mineralna, azbest) oraz odpadów, które zostały wytworzone przez podmioty nieobjęte 

systemem (np. odpadów budowlanych powstałych w wyniku remontu wykonanego przez osobę 
niebędącą właścicielem nieruchomości, która to osoba ma obowiązek zagospodarowania takich 

odpadów we własnym zakresie).

Informacja o sposobie sortowania i dostarczania odpadów do PSZOK tel. 603 644 872
Godziny oraz dni funkcjonowania: Poniedziałek: 1500 – 1900 | Piątek: 1500 – 1900
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TAK: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki 
po napojach; nakrętki, o ile nie zbieramy 
ich osobno w ramach akcji dobroczynnych; 
plastikowe opakowania po produktach 
spożywczych; opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po mleku i sokach); opakowania 
po środkach czystości (np. proszkach do 
prania), kosmetykach (np. szamponach, 
paście do zębów) itp.; plastikowe torby, worki, 
reklamówki, inne folie; aluminiowe puszki po 
napojach i sokach; puszki po konserwach; folię 
aluminiową; metale kolorowe; kapsle, zakrętki 
od słoików

TAK: butelki i słoiki po napojach 
i żywności (w tym butelki po 
napojach alkoholowych i olejach 
roślinnych); szklane opakowania 
po kosmetykach (jeżeli nie są 
wykonane z trwale połączonych 
kilku surowców)

TAK: odpadki warzywne i owocowe 
(w tym obierki itp.); gałęzie drzew 
i krzewów; skoszoną trawę, liście, 
kwiaty; trociny i korę drzew; 
niezaimpregnowane drewno; resztki 
jedzenia

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, 
czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych.

TAK: opakowania z papieru, 
karton, tekturę (także falistą); 
katalogi, ulotki, prospekty; gazety 
i czasopisma; papier szkolny 
i biurowy, zadrukowane kartki; 
zeszyty i książki; papier pakowy; 
torby i worki papierowe

NIE: butelki i pojemniki 
z zawartością; plastikowe 
zabawki; opakowania po 
lekach i zużytych artykułach 
medycznych; opakowania 
po olejach silnikowych; 
części samochodowe; zużyte 
baterie i akumulatory; puszki 
i pojemniki po farbach 
i lakierach; zużyty sprzęt 
elektroniczny i AGD; styropian

NIE: ceramika, doniczki, 
porcelana, fajans, kryształ; szkło 
okularowe; szkło żaroodporne; 
znicze z zawartością wosku; 
żarówki i świetlówki; reflektory; 
opakowania po lekach, 
rozpuszczalnikach, olejach 
silnikowych; lustra; szyby 
okienne i zbrojone; monitory 
i lampy telewizyjne; termometry 
i strzykawki

NIE: kości zwierząt; olej 
jadalny; odchody zwierząt; 
popiół z węgla kamiennego; 
leki; drewno impregnowane; 
płyty wiórowe i pilśniowe 
MDF; ziemia i kamienie; inne 
odpady komunalne (w tym 
niebezpieczne)

NIE: ręczniki papierowe i zużyte 
chusteczki higieniczne; papier 
lakierowany i powleczony folią; 
papier zatłuszczony lub mocno 
zabrudzony; kartony po mleku 
i napojach; papierowe worki po 
nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych; 
tapety; pieluchy jednorazowe 
i inne materiały higieniczne; 
zatłuszczone jednorazowe 
opakowania z papieru i naczynia 
jednorazowe; ubrania


