
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w Gminie Knyszyn 
 
1. Worek żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale 

tworzywa sztuczne - puste i zgniecione butelki po napojach np. typu PET i PE, opakowania po chemii 
gospodarczej, po kosmetykach, środkach czystości, opakowania po żywności, zakrętki plastikowe, 
folie i torebki plastikowe   
opakowania wielomateriałowe – puste i zgniecione opakowania typu tetrapak, kartoniki po mleku, 
sokach i napojach 
metale - puszki po konserwach, napojach, sokach itp., drobny złom żelazny np. nakrętki, kapsle itp., 
drobny złom metali kolorowych i aluminium 
 

2. Worek zielony - szkło opakowaniowe 
szklane opakowania po żywności, butelki po napojach, słoiki bez nakrętek, opakowania po 
kosmetykach, inne opakowania szklane 
 

3. Worek niebieski – papier, makulatura, tekstylia i buty 
gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, książki, torebki i worki papierowe, papier pakowy np. 
szary papier do pakowania, tektura i kartony 
 

4. Worek czarny lub szary – odpady zielone i ulegające biodegradacji    
 

Pamiętaj !!! 
Nie można wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane odpadów wymienionych w punktach 1-4  
oraz: 
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, baterii i 
akumulatorów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, 
zużytych opon samochodowych i innych wyrobów gumowych, świetlówek.  
 
 

Czego nie można wrzucać do worków zbiórki selektywnej??? 
 

1. Do worka koloru żółtego nie można wrzucać:  
opakowań po lekarstwach, opakowań i butelek po olejach i smarach, płynach chłodniczych, 
opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, strzykawek, tworzyw 
piankowych, styropianu, szczoteczek do zębów, taśm, prętów i wyrobów zawierających 
metal, opakowań z resztkami po jogurtach, masłach, margarynach, butelek i pojemników z 
zawartością, części plastikowych ze sprzętu AGD i RTV, puszek po farbach 
 

2. Do worka koloru zielonego nie można wrzucać: 
szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe), szkła zbrojonego, luster, szklanek, 
kieliszków, szkła kryształowego, ceramiki, porcelany, zniczy, szkła gospodarczego (misek, 
szklanych, talerzy, figurek, doniczek itp.), naczyń żaroodpornych, żarówek, świetlówek, 
rtęciówek, neonówek, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, opakowań po lekarstwach 
 

3. Do worka koloru niebieskiego nie można wrzucać 
papieru foliowego, parafinowego, powlekanego tworzywami sztucznymi oraz gumą i 
tekstyliami, zabrudzonego papieru, kalki maszynowej, papierów ściernych, resztek tapet, 
zużytych samochodowych uszczelek papierowych, worków po cemencie i wapnie, pieluch 
jednorazowych, art. higienicznych, podpasek 


