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Anielin 14 11 10 14 12 9 14 11
Bronowice 14 11 10 14 12 9 14 11
Dobrosławów 14 11 10 14 12 9 14 11
Janów 14 11 10 14 12 9 14 11
Jaroszyn 14 11 10 14 12 9 14 11
Kajetanów 14 11 10 14 12 9 14 11
Kochanów 14 11 10 14 12 9 14 11
Kowala 14 11 10 14 12 9 14 11
Łęka 14 11 10 14 12 9 14 11
Opatkowice 14 11 10 14 12 9 14 11
Pachnowola 14 11 10 14 12 9 14 11
Sosnów 14 11 10 14 12 9 14 11
Zarzecze 28 25 24 28 26 23 28 25
Borowa 28 25 24 28 26 23 28 25
Borowina 28 25 24 28 26 23 28 25
Gołąb 28 25 24 28 26 23 28 25
Matygi 28 25 24 28 26 23 28 25
Niebrzegów 28 25 24 28 26 23 28 25
Nieciecz 28 25 24 28 26 23 28 25
Skoki 28 25 24 28 26 23 28 25
Wólka Gołębska 28 25 24 28 26 23 28 25
Góra Puławska 23 27 26 23 28 25 23 27
Klikawa 23 27 26 23 28 25 23 27
Kol. Góra Puławska 23 27 26 23 28 25 23 27
Leokadiów 23 27 26 23 28 25 23 27
Piskorów 23 27 26 23 28 25 23 27
Polesie 23 27 26 23 28 25 23 27
Sadłowice 23 27 26 23 28 25 23 27
Smogorzów 23 27 26 23 28 25 23 27
Tomaszów 23 27 26 23 28 25 23 27

Zasady zbiórki selektywnej obowiązujące 
na terenie gminy Puławy

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i odpadów 
selektywnie zbieranych w gminie Puławy w 2020 roku.
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2020

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
1. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wyposażenie nieruchomości w pojemnik na zmieszane odpady komunalne i oznakowania pojemnika numerem nieruchomości.
3. Wystawienie pojemników lub/i worków do zbiórki odpadów w dniu odbioru odpadów w widocznym, niestwarzającym zagrożenia 
 i dostępnym miejscu przed nieruchomością. 
4. Uiszczenie opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Harmonogram odbioru innych odpadów selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:

• opakowania po: środkach chemicznych, farbach, lakierach,  
• zużyte opony, - przepracowane oleje i opakowania po nich,
• zużyty (kompletny) sprzęt elelktroniczny i elektryczny (AGD, RTV)

Termin Miejscowość
06.05.2020 Gołąb,Góra Puławska

20.05.2020 Bronowice, Leokadiów



Do worka ŻÓŁTEGO
„Metale i tworzywa sztuczne”

Do worka ZIELONEGO
„Szkło”

Do worka BRĄZOWEGO
„Bio”

Do worka NIEBIESKIEGO
„Papier”

Wrzucamy:
• 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,
• zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są 

wykonane z trwale połączonych kilku surowców.

Nie wrzucamy:
• butelek i pojemników z zawartością,
• opakowań po lekach i zużytych artykułów 

medycznych,
• opakowań po olejach silnikowych,
• części samochodowych,
• styropianu,
• opakowań po aerozolach,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• opakowań po środkach ochrony roślin,
• puszek i pojemników po farbach i lakierach,
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Wrzucamy:
• butelki i słoiki po napojach i żywności, bez nakrętek 

i kapsli (w tym butelki po napojach alkoholowych 
i olejach roślinnych),

• szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są 
wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, 

szkła stołowego,
• szkła okularowego,
• szkła żaroodpornego,
• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek i świetlówek,
• szkła samochodowego (reflektorów, szyb, lusterek),
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach 

silnikowych,
• luster,
• szyb okiennych i zbrojonych,
• monitorów i lamp telewizyjnych,
• termometrów i strzykawek.

Wrzucamy:
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
• drobne gałęzie drzew i krzewów,
• skoszoną trawę, liście, kwiaty,
• trociny i korę drzew,
• resztki jedzenia.

Nie wrzucamy:
• kości zwierząt,
• odchodów zwierząt,
• popiołu,
• leków,
• drewna impregnowanego,
• płyt wiórowych i MDF,
• ziemi i kamieni,
• innych odpadów komunalnych (w tym 

niebezpiecznych).

Wrzucamy:
• 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 wrzucamy:
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek 

higienicznych,
• papieru lakierowanego i powleczonego folią,
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
• kartonów po mleku i napojach,
• papierowych worków po nawozach, cemencie 

i innych materiałach budowlanych,
• tapet,
• pieluch jednorazowych, podpasek, wacików
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań 

z papieru i naczyń jednorazowych,
• ubrań.

POPIÓŁ należy gromadzić we własnym worku w kolorze innym 
niż wyżej wymienione, 

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, 
z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, budowlanych, 
problemowych (wielkogabarytowych, zużytych opon) 
oraz popiołu wrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi. 
Należy przy tym pamiętać, że odpady komunalne zbierane 
w sposób zmieszany należy gromadzić w pojemniku na odpady 
spełniające normę PN-EN 840.

ZAKAZ WRZUCANIA DO POJEMNIKÓW ODPADÓW ZIELONYCH, 
BUDOWLANYCH ORAZ POPIOŁU

WAŻNE !!!
Właściciele nieruchomości mają obowiązek zaopatrzyć 
posesję w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych 
z aktualnym numerem posesji, który należy wystawiać 
w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób 
korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy 
odbierającego odpady, bez konieczności otwierania 
wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy 
jest dojazd pojazdem do transportu odpadów 
z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku możliwości 
bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia 
pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy 
wystawić w dniu odbioru na chodnik lub drogę przed 
wejściem na teren nieruchomości lub w inny sposób 
uzgodniony z Wykonawcą. Do terenu nieruchomości 
zaliczana jest też droga prywatna łącząca nieruchomość 
z drogą publiczną. W takim wypadku Właściciel 
nieruchomości musi również zapewnić bezproblemowy 
dojazd pojazdom specjalistycznym do nieruchomości 
poprzez podcinanie koron drzew rosnących przy drodze 
dojazdowej, nie zastawiać dojazdu oraz zadbać o jej stan.

PSZOK
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK to miejsce, gdzie mieszkańcy Gminy Puławy mogą oddawać odpady problemowe bezpłatnie 
(po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę).

PSZOK znajduje przy ul. Dęblińskiej 2 w Puławach. 
Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 w sobotę 8.00-14.00.

Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK:
• odpady opakowaniowe zbierane selektywnie,
• szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe,
• szkło budowlane (szyby okienne – należy je wybić z ram),
• ceramika, fajans, porcelana, naczynia typu aeco, doniczki,
• przeterminowane leki,
• odpady wielkogabarytowe, np. stare meble, meble tapicerowane,
• zużyte baterie i akumulatory,
• kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• zużyte opony,
• opakowania po lakierach, farbach, środkach ochrony roślin 
• opakowania po olejach i smarach,
• odpady budowlane, rozbiórkowe (z wyjątkiem azbestu!), pochodzące z drobnych prac remontowych,
• popiół
• odpady zielone. 


