
Wszelkie reklamacje dotyczące odbioru odpadów można zgłaszać do Urzędu Gminy Augustów 

pod nr  tel. 87 643 30 56 w. 34 lub osobiście pokój nr 11. 

 

Informacje o wpłatach, zaległościach i nadpłatach udzielane są w pokoju nr 6 lub pod nr tel. 

87 643 30 56 w. 25.  

 

Na terenie gminy Augustów obowiązuje zakaz wsypywania popiołu do pojemników na śmieci 

zmieszane, w związku z powyższym w okresie grzewczym prowadzona jest selektywna zbiórka 

popiołu. Osoby zainteresowane, które jeszcze nie zgłosiły się do selektywnej zbiórki popiołu, 

mogą to uczynić w Urzędzie Gminy Augustów pok. nr 11 lub telefonicznie pod nr tel. 87 643 

30 56 w. 34.  

 

Odpady problematyczne takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

poremontowe i budowlane, wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, opony, odpady 

niebezpieczne mieszkańcy mogą przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych  (PSZOK)  prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO w 

Augustowie przy ul. Komunalnej 3. Punkt czynny w godzinach: 

11.00 – 18.00 w dniach od poniedziałku do piątku 

10.00 – 14.00 w soboty.  

Spalanie śmieci, a szczególnie spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, 

worków foliowych a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, odzieży, 

lakierowanego drewna, mebli jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia ale też zagrożone karą 

grzywny nawet do 5 tysięcy złotych. Kategorycznie należy więc zaniechać spalania 

odpadów komunalnych w piecach.  

 

Mieszkańcy, którzy do tej pory nie segregowali śmieci mogą w każdej chwili przejść na 

segregację. Wystarczy złożyć w Urzędzie Gminy Augustów, w pok. nr 6 nową deklarację w 

której zostanie zaznaczona opcja TAK przy oświadczeniu o gromadzeniu odpadów w sposób 

selektywny. Mieszkańcy, którzy przejdą na segregację powinni też zgłosić się do MPO Sp. z 

o.o. Oddział w Augustowie, ul. 3-go Maja 53 w celu nieodpłatnego pobrania worków do 

segregacji.  

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom, którzy należycie wywiązują się z obowiązków 

wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

 


