
Odpady dostarczane do PSZOK-u powinny być 
posegregowane oraz właściwie zabezpieczone. 

Podkreślmy to jeszcze raz, że dostarczenie do PSZOK-u 
odpadów jest BEZPŁATNE DLA MIESZKAŃCA, 

a wyrzucenie ich w miejscach niedozwolonych takich jak 
lasy, parki, ogrody działkowe jest BARDZO KOSZTOWNE 

dla osób pozbywających się ich w ten sposób.

Przypomnijmy, w Koninie działają dwa 
Punkty Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 
czynne od poniedziałku do soboty 

z wyjątkiem świąt. 

ul. Sulańska 13 
pn.-pt. 6.00-22.00, sb. 6.00-14.00 

ul. M. Dąbrowskiej 8 
pn.-pt. 8.00-15.00, sb. 8.00-12.00

Zamiast do lasu – zawieź do PSZOK-u
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Wyrzucanie odpadów  
do lasu to cały czas 
prawdziwa plaga

By zatem zmierzyć się z tym 
problemem MZGOK nawiązało już 
przed laty scisłą współpracę z nadle-
śnictwami z naszego regionu. Dzisiaj 
wysoko ocenia się te efektywnwe dla 
środowiska wspólne działania. 

Choć kiedy 1 lipca 2013 roku 
zaczęła obowiązywać tzw. „usta-
wa śmieciowa”, zmieniająca cały 
system gospodarowania odpada-
mi w naszym kraju, wydawało się, 

że problem się skończy. Wtedy też 
obowiązek odbierania nieczystości 
od mieszkańców przeniesiono na 
samorządy – od tego czasu to już 
nie „pan Kowalski” decyduje z jaką 
firmą umówi się – bądź nie – na od-
biór, tylko włodarz gminy czy miasta 
podpisuje umowę i kosztami obarcza 
po równo wszystkich mieszkańców. 
Zmiany miały uszczelnić system i 
spowodować, że odpady nie będą 
trafiały do lasów i na dzikie wysy-
piska. Niestety, coś poszło nie tak. 
Sterty odpadów wśród drzew to na-
dal spory problem – Obserwujemy 
pewne zmiany. Wcześniej, przed 
wprowadzeniem „ustawy śmiecio-
wej”, w lasach lądowały odpady 
konsumpcyjne – papiery, worki. 
Później pojawiła się „przemysłów-
ka” – wielkie gabaryty, gruz. Nie-
stety, teraz znów wracają śmieci 
z gospodarstw domowych – przy-
znaje Grzegorz Bąk, rzecznik praso-
wy Nadleśnictwa Konin. – Za takie 
zachowania grożą surowe kary. W 
lasach są ustawione fotopułapki, 
są tam służby terenowe, jest służ-
ba leśna, poza tym wiele osób cho-
dzi, spaceruje, mając przy sobie 
komórki, robią zdjęcia i zgłaszają 
do Nadleśnictwa – przyznaje rzecz-
nik. Zdarzało się już, że właściciel 
prywatnego lasu przeszukał worki 
z odpadami i znalazł w nich adres i 
nazwisko delikwenta. Zdjęcia trafia-
ły do interentu, a sprawca bałaganu 
dostawał kilka dni na uprzątnięcie 
terenu – takie zdarzenie miało nie 
tak dawno miejsce w gminie Ślesin. 
Jak podkreśla Grzegorz Bąk, to więc 

działanie bardzo ryzykowne. – W 
zależności od tego jaka ilość śmie-
ci zostanie znaleziona, sprawa jest 
rozwiązana za pomocą postępo-
wania mandatowego i oczywiście 
sprawca musi uprzątnąć teren, 

albo trafia do sądu. Jest takich 
spraw sporo – przyznaje. Policja i 
sądy zajmują się z reguły osobami, 
które wyrzucają nieczystości na 
przemysłową skalę – podrzucają 
wywrotki gruzu czy innych odpa-
dów budowlanych. – Jeśli osoba, 
która przywiozła odpady nie może 
sama posprzątać, wtedy my to ro-
bimy i wstawiamy rachunek. Po-
dobnie robią gminy na podstawie 
ustawy o zachowaniu porządku – 
mówi Grzegorz Bąk. Leśnicy mają 
pod swoją opieką także miejsca po-
stojowe przy drogach i ścieżkę edu-
kacyjną w Bieniszewie, gdzie nieste-
ty także gromadzą się nieczystości.

 Uwaga. W namierzaniu śmiecą-
cych ma pomóc rozstawienie jeszcze 
większej ilości fotopułapek, także w 
naszej okolicy.

Punkty selektywnej zbiórki odbierają odpady za darmo!

Worki z odpadkami domowymi, ale też z dokumentami, zużyty sprzęt AGD, stare opony, w końcu meble i gruz – to wszystko zamiast do Punktów Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych trafia nadal do lasów lub parków! A to problem nie tylko dla przyrody. Minister środowiska już zapowiedział drastyczne zwiększenie kar, a te 
już są nakładane, bo wbrew pozorom delikwentów coraz łatwiej jest namierzyć. A warto  pamiętać, że zapakowane do samochodu niepotrzebne odpady, można oddać 
za darmo w PSZOK-ach – takie punkty prowadzi miasto i wszystkie okoliczne gminy. 

Zamiast więc zanieczyszczać 
okoliczne tereny, jednocześnie ry-
zykując wysokie kary, zapakowane 
już do samochodu nieczystości wy-
starczy wywieźć do Punktów Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, tzw. PSZOK-ów. Tam nic się 
za to nie płaci! Odpady dostarczane 
do PSZOK przez właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych, przyj-
mowane są nieodpłatnie, wystarczy 
okazać dokument potwierdzający 
miejsce zamieszkania na terenie mia-
sta. Przypomnijmy, w Koninie dzia-
łają dwa takie punkty. 

Pierwszy zlokalizowany jest na 
terenie Miejskiego Zakładu Go-
spodarki Odpadami Komunalnymi 
w Koninie przy ul. Sulańskiej 13, 
drugi w starej części miasta zlo-
kalizowany na terenie Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej przy ul. M. Dą-
browskiej 8.

Podobnie działa to w gminach 
subregionu konińskiego. PSZOK-i 
przeważnie znajdują się na terenach 
zakładów komunalnych, a informa-

cje o nich można znaleźć na stronach 
internetowych samorządów. 

Właściciele nieruchomości, wła-
snym transportem mogą dostarczyć i 
oddać bezpłatnie do PSZOK-u wie-
le różnych odpadów komunalnych: 
papier, metal i tworzywa sztuczne, 
szkło, bioodpady, meble i inne odpa-
dy wielkogabarytowe, zużyte opony, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, odpady budowlane i rozbiór-
kowe stanowiące odpady komunalne, 
które powstały w wyniku prowadze-
nia drobnych robót niewymagających 
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót niewyma-
gających pozwolenia na budowę, 
przeterminowane leki i chemikalia, 
zużyte baterie i akumulatory, odpady 
niebezpieczne, odpady niekwalifiku-
jące się do odpadów medycznych po-
wstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i pro-
wadzenia monitoringu poziomu sub-
stancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek oraz tzw. odpady opako-
waniowe wielomateriałowe. 
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