
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

NA TERENIE GMINY CEKÓW-KOLONIA

OD 1 STYCZNIA 2015r

Od 1 stycznia 2015r. wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Ceków-Kolonia 
zajmuje się  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A, ul. Bażancia 1A, 62-800 Kalisz. 

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
 Właściciel nieruchomości oblicza opłatę za odbiór odpadów w zależności od ilości osób zamieszkałych nieruchomość  

zgodnie ze złożoną deklaracją:
- mieszkaniec, który zobowiązał się zbierać odpady w sposób selektywny zapłaci 6zł od osoby na miesiąc
- mieszkaniec, który nie będzie zbierać odpadów w sposób selektywny zapłaci 10zł od osoby na miesiąc.
Płatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać do  ostatniego dnia kończącego kwartał poprzez 
dokonanie wpłaty w kasie urzędu gminy, na poczcie, w banku lub przez internet na konto bankowe:

90 8557 0009 0600 1885 2006 0001
 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami  

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Ceków-Kolonia nową deklarację w terminie 14 dni 
od dnia zaistnienia zmiany.

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
Odpady  będą  odbierane  raz  w  miesiącu.  Odbiór  odpadów  komunalnych,  wielkogabarytowych  oraz  odpadów 
problemowych określi harmonogram podany do publicznej wiadomości, jednakże odbiór odbywać się będzie raz na pół 
roku.

W dniu odbierania odpadów, należy wystawić pojemnik i worki przed wejściem na teren nieruchomości celem 
zapewnienia łatwego dostępu dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne.

ODPADY BIODEGRADOWALNE (zielone i kuchenne) na KOMPOSTOWNIK: 

WRZUCAMY:
 odpady zielone z ogrodów (np. resztki roślinne, chwasty, liście trawa, kora drzew, trociny, drobne gałęzie);
 resztki żywności (np. odpady kuchenne stałe, obierki od owoców i warzyw, ogryzki z jabłek, skorupki 

jajek,fusy po kawie i herbacie);
 odchody zwierząt domowych,;
 popiół z kominka i grilla; 
 muł i glony z oczka wodnego;

Pozostałe odpady nie wyszczególnione wcześniej wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

ODPADY PROBLEMOWE 
NIE WOLNO WRZUCAĆ DO POJEMNIKA I WORKÓW TAKICH ODPADÓW JAK:

 baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
 przeterminowane leki;
 chemikalia, tzn. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, w tym opakowania po farbach i rozpuszczalnikach, resztki 

farb i rozpuszczalników w opakowaniach, zużyty olej silnikowy, zużyte filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki;
 zużyte opony;
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. wiertarki, piły, maszyny do szycia, narzędzia do obróbki drewna i 

metalu, narzędzia do skręcania, spawania, lutowania, rozpylania oraz kosiarki); 
 sprzęt RTV (np. radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery, video, dvd, wzmacniacze i instrumenty 

muzyczne);
 małogabarytowe urządzenia AGD (np. odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki do 

kawy, suszarki, golarki, zegarki, wagi) oraz sprzęt teleinformatyczny (np. komputery, drukarki, laptopy, kopiarki, 
kalkulatory, faksy, aparaty telefoniczne)

 meble; materace;wózki dziecięce; wykładziny;
 wielkogabarytowe urządzenia AGD (chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki 

elektryczne, piekarniki, grzejniki elektryczne, wentylatory, itp.);
 gruz.
Odpady te należy gromadzić i wystawić przed posesję albo dostarczyć 2 razy w ciągu roku do ruchomych punktów 

zbiórki zgodnie z harmonogramem odbioru.



SEGREGACJA ODPADÓW
Segregacja odpadów komunalnych to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych worków, z podziałem na 

rodzaj materiałów, z jakiego zostały wyprodukowane. 

(dotyczy osób, które w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązały się segregować śmieci)

WRZUCAMY:
- opakowania z papieru i tektury, 
- gazety, książki, zeszyty i inny papier,
- kartony, pudełka,
- papierowe torby i worki,
- katalogi, ulotki.

NIE WRZUCAMY:
- odpadów higienicznych (np. waciki, 
  podpaski, pieluchy),
- kartonów po mleku i napojach,
- worków po nawozach, cemencie
  i innych materiałach budowlanych  
  oraz tapet,
- innych odpadów komunalnych
  (w tym niebezpiecznych).

Przed wrzuceniem makulatura powinna być zgnieciona. 
Ważne, żeby do worka nie trafiły żadne zanieczyszczenia mechaniczne 

(np. metale, szkło, piasek) chemiczne (np. kleje, farby)

WRZUCAMY:
- puszki po napojach i konserwach,
- folię aluminiową;
- drobny złom żelazny oraz drobny  
  złom metali kolorowych (np.  
  zabawki, narzędzia).
- opakowania wykonane z różnego 
  rodzaju materiałów (np. papieru, foli  
  aluminiowej), których nie można 
  ręcznie oddzielić, wykorzystywane       
  w branży spożywczej (np. karton po
  mleku, soku) oraz kosmetycznej           
  i farmaceutycznej (np. opakowania 
  po lekach)

NIE WRZUCAMY:
- opakowań i butelek po olejach            
  i smarach,
- pojemników po aerozolach;
- opakowań po środkach chwasto -     
  i owadobójczych;
- zużytych baterii, akumulatorów,  
  zużytego sprzętu elektronicznego.

WRZUCAMY:
- słoiki,
- butelki szklane,
- inne pojemniki szklane.

NIE WRZUCAMY:
- termometrów i strzykawek, 
- szyb okiennych i zbrojonych oraz
  szyb samochodowych
- luster i witraży,
- zniczy z zawartością wosku,
  żarówek i świetlówek, reflektorów 
- nie opróżnionych opakowań po
  lekach, olejach, rozpuszczalnikach
- innych odpadów komunalnych
  (w tym niebezpiecznych).

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, 
starać się nie tłuc szkła. 

WRZUCAMY  :  
- puste, odkręcone  i zgniecione butelki po  
  napojach,
- puste opakowania po kosmetykach             

(np. po  szamponach, płynach)
- puste opakowania po produktach  
  spożywczych (np. kubki po jogurtach, 

margarynach)
- plastikowe zakrętki,
- czyste kanistry plastikowe,

NIE   WRZUCAMY:  
 - artykułów wykonanych z połączenia   
   tworzyw sztucznych z innymi   
   materiałami, np. metalem;
- butelek po olejach samochodowych itp.
- nie opróżnionych opakowań po lekach i

   farbach oraz lakierach i olejach
- innych odpadów komunalnych (w tym   
  niebezpiecznych)

 


