
Kołaki Kościelne, dnia 02.01.2017 

Informacja dotycząca pojemników na odpady zmieszane. 

Przetarg na „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołaki Kościelne” wygrała firma 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. Z o.o. w Zambrowie. W ramach 

przeprowadzonego postępowania w/w firma jest zobowiązana do: 

1. Dostarczenia mieszkańcom za pobrana kaucją zwrotna pojemników i kontenerów na 

odpady niesegregowane. Wykonawca do dnia 13.01.2016 przeprowadzi rozeznanie wśród 

mieszkańców Gminy odnośnie zapotrzebowania na pojemniki i kontenery. Właściciel lub 

użytkownik nieruchomości potwierdzi Wykonawcy wielkość pojemnika bądź może 

zadeklarować mniejszą. 

2. Bezpłatnego dostarczenia worków na odpady niesegregowane według potrzeb 

mieszkańców, nie mnie jednak niż 120 l dla gospodarstwa jedno i dwu osobowego oraz 

dodatkowo po 60 l/osobę dla gospodarstw zamieszkiwanych przez więcej niż dwie osoby. 

W razie zapełnienia pojemnika można będzie wystawić odpady niesegregowane w workach 

w kolorze innym niż kolory przeznaczone na odpady zbierane selektywnie lub 

przeźroczystym obok pojemnika na odpady niesegregowane. 

3. Bezpłatnego dostarczenia worków w odpowiedniej kolorystyce na odpady segregowane 

według potrzeb mieszkańców, nie mnie jednak niż 120 l dla gospodarstwa jedno i dwu 

osobowego oraz dodatkowo po 30 l/osobę dla gospodarstw zamieszkiwanych przez więcej 

niż dwie osoby. W razie zapełnienia dostarczonych worków można będzie wystawić 

odpady w workach o odpowiednim kolorze lub w workach przeźroczystych obok 

właściwego worka na odpady segregowane. 

4. Wprowadza się worki w następującej kolorystyce: 

a. niebieski – z przeznaczeniem na papier i tekturę, 

b. żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal, 

c. zielony – z przeznaczeniem na szkło, 

d. brązowy – z przeznaczeniem na odpady zielone. 

e. kolor inny niż pojemniki przeznaczone na odpady selektywnie zbierane – 

z przeznaczeniem na odpady zmieszane. 

5. Wysokość kaucji za pojemniki i kontenery: Jest deklaracja P Prezesa PKG Zambrów, że 

odstąpi od poboru kaucji za dostarczone pojemniki i kontenery. Wymagane będzie tylko 

potwierdzenie odbioru pojemnika. Nie oznacza to jednak, że nie trzeba będzie należycie 

dbać o stan techniczny pojemników, gdyż odpowiedzialność za nie będą ponosić 

użytkownicy. Nie mniej jednak P. Prezes wyraża głębokie zaufanie do mieszkańców 

Gminy Kołaki Kościelne i liczy na to, że nie dojdzie do uszkodzenia, bądź zniszczenia 

powierzonych pojemników. 


