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Od 1 lipca 2013 r. gmina odbierze wszystkie odpady komunalne wytwarzane w 
nieruchomościach zamieszkałych (nie dotyczy odpadów powstałych w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej). Właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych (instytucje i firmy, także te prowadzące działalność w 
budynkach mieszkalnych) zobowiązane są do zawarcia umowy na wywóz odpadów 
z dowolna firmą zajmującą się tego typu działalnością. Umowy te będą 
kontrolowane przez Gminę. 
Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą zobowiązani do 
ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zależnej od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa 
domowego. 
Dotychczasowe umowy na wywóz odpadów komunalnych dotyczące nieruchomości 
zamieszkałych powinny zostać rozwiązane do 30 czerwca 2013 r. 
Do 30 kwietnia 2013 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do 
złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Wzory deklaracji dostępne są na stronie www.knyszyn.pl oraz w Urzędzie Miejskim 
w Knyszynie. 
Właścicielom nieruchomości zamieszkałej, którzy nie złożą deklaracji, zostanie 
naliczona opłata na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza 
Knyszyna w wysokości jak za odbiór odpadów niesegregowanych. 

Opłatę wyliczoną w deklaracji należy bez wezwania wpłacać na rachunek bankowy 
Urzędu Miejskiego w Knyszynie Nr 51 8076 0001 0000 1209 2000 0260. 
Wpłat należy dokonywać co dwa miesiące, do: 15 lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 
15 sierpnia, 15 października, 15 grudnia. Pierwsza wpłata do 15 sierpnia 2013 r. 
W przypadku nieuiszczania opłat złożona deklaracja będzie podstawą do 
wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu 
egzekucyjnym. 

Wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące: 

Rodzaj 
gospodarstwa 

domowego 

Wysokość opłaty w 
przypadku zbiórki 

selektywnej 

Wysokość opłaty w 
przypadku zbiórki 
nieselektywnej 

1 osobowe 10  zł/miesiąc 20  zł/miesiąc 

2 osobowe 19  zł/miesiąc 38  zł/miesiąc 

3 osobowe 28  zł/miesiąc 56  zł/miesiąc 

4 osobowe 36  zł/miesiąc 72  zł/miesiąc 

5 osobowe 44  zł/miesiąc 88  zł/miesiąc 

6 osobowe i więcej 52  zł/miesiąc 104  zł/miesiąc 

 

Zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych są 
następujące: 

1) Odpady zmieszane i odpady pozostałe z segregacji (w tym popiół), 
gromadzone w pojemnikach zakupionych przez właścicieli nieruchomości, 
odbierane będą z nieruchomości położonych na terenie miasta Knyszyna co 2 
tygodnie, z nieruchomości płożonych na terenach wiejskich co 4 tygodnie. 
W przypadku zadeklarowania segregacji odpadów, w pojemniku na odpady 
pozostałe z segregacji nie mogą znaleźć się odpady wymienione poniżej w 
punktach od 2 do 9. 

http://www.knyszyn.pl/


2) Tworzywa sztuczne, szkło i opakowania ze szkła, metale i opakowania 
wielomateriałowe, gromadzone razem w worku o kolorze żółtym, odbierane 
będą z nieruchomości co 4 tygodnie. Worki do gromadzenia tych odpadów 
dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady, ich koszt pokryje gmina z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3) Papier, tektura i tekstylia, gromadzone razem w worku o kolorze niebieskim, 
odbierane będą z nieruchomości co 4 tygodnie. Worki do gromadzenia tych 
odpadów dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady, ich koszt pokryje 
gmina z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4) Odpady komunalne ulegające biodegradacji, gromadzone w workach lub 
pojemnikach zakupionych przez właścicieli nieruchomości, odbierane będą z 
nieruchomości co 2 tygodnie. Zalecane jest kompostowanie odpadów 
ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach. 

5) Przeterminowane lekarstwa należy wrzucać do specjalnych pojemników 
znajdujących się w aptekach i ośrodkach zdrowia. 

6) Zużyte baterie i miniaturowe akumulatory należy wrzucać do specjalnych 
pojemników znajdujących się w szkołach, przedszkolu, Urzędzie Miejskim w 
Knyszynie i Knyszyńskim Ośrodku Kultury. 

7) Meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny oraz zużyte opony będą odbierane z nieruchomości raz w 
roku. Odpady te, bez umieszczania w workach, należy wystawiać przed 
posesję. 

8) Przeterminowane chemikalia należy dostarczać do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Knyszynie na ul. Polnej 6. 

9) Odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót 
budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie 
jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których 
nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, 
gromadzone w odpowiednich workach lub pojemnikach, odbierane będą z 
nieruchomości 2 razy w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem, po 
uprzednim zgłoszeniu w Urzędzie Miejskim w Knyszynie. Odpady nie 
spełniające tej definicji przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową 
opłatą 

 Wszystkie rodzaje odpadów komunalnych (za wyjątkiem odpadów 
zmieszanych) można na bieżąco dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Knyszynie przy ul. Polnej 6. 

 Selektywnie zebrane: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, odpady 
opakowaniowe ze szkła można jak dotychczas dostarczać do gniazd 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych w miejscach 
publicznych na terenie gminy Knyszyn. 

 Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
oraz do gniazd selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy zapewniają we 
własnym zakresie i na własny koszt. 

 Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie 
zebranych odpadów będzie dostarczany mieszkańcom w formie ulotki, będzie 
także publikowany w miejskim portalu internetowym www.knyszyn.pl oraz 
dostępny w Urzędzie Miejskim w Knyszynie. 
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Jak segregować odpady komunalne? 

Do codziennego prowadzenia zbiórki selektywnej wystarczy posiadać pojemnik 

na odpady zmieszane (pozostałe po segregacji) oraz dwa worki, a w przypadku 

przekazywania odpadów ulegających biodegradacji trzy worki. 

Tworzywa sztuczne, szkło i opakowania ze szkła, 

metale oraz opakowania materiałowe 

Worek w kolorze żółtym (dostarczony przez firmę odbierającą odpady) 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

tworzywa sztuczne 

 zgniecione butelki plastikowe po 
napojach typu PET 

 zgniecione butelki po szamponach, 
płynach do mycia i prania 

 opakowania po jogurtach (umyte) 
 folie opakowaniowe, torebki, worki 
foliowe, reklamo wki 

 plastikowe zakrętki 
 plastikowe koszyczki po owocach 

 tworzyw zabrudzonych 
 pojemniko w z zawartos cią 
 opakowan  po lekach 
 pojemniko w po s rodkach 

chemicznych (farbach, olejach) 
 butelek po płynach chłodniczych 
 tworzyw piankowych i styropianu 

szkło i opakowania ze szkła 

 butelki szklane po napojach i z ywnos ci 
(bez nakrętek) 

 butelki po napojach alkoholowych 
(bez nakrętek) 

 słoiki 
 inne szklane przedmioty 

 naczyn  z aroodpornych, talerzy, 
szklanek, porcelany, ceramiki, fajansu 

 luster, szkła okiennego i witraz y 
 z aro wek i s wietlo wek 
 reflektoro w 
 szyb samochodowych 

metale 

 aluminiowe puszki po napojach 
 puszki po konserwach 
 metalowe kapsle 

 zabrudzonych puszek 
 opakowan  po aerozolach 
 puszek po farbach i lakierach 
 baterii, sprzętu AGD 

opakowania wielomateriałowe 

 opakowania TetraPak (zgniecione 
kartony po napojach i mleku) 

 zabrudzonych opakowań 

 



Papier, tektura i tekstylia 

Worek w kolorze niebieskim (dostarczony przez firmę odbierającą odpady) 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

 opakowania papierowe, tekturę, 
kartony, torebki 

 gazety, ksiąz ki, czasopisma, katalogi i 
prospekty 

 papier szkolny i biurowy, zeszyty 
 tekstylia, stare ubrania, buty 

 zabrudzonego i tłustego papieru 
 papieru z folią 
 papieru termicznego i faxowego 
 kartonów po napojach i mleku 
 artykuło w i papiero w higienicznych, 
pieluch i podpasek 

 worko w po cemencie 
 kalek, tapet, zdjęc  
 reklamówek foliowych 

 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji 

Worek o dowolnym kolorze 
Worek zakupiony we własnym zakresie, nie może to być worek do zbiórki selektywnej 

dostarczony nieodpłatnie przez firmę odbierającą odpady 

Zalecane jest kompostowanie tych odpado w we własnym zakresie. 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

 lis cie, skoszoną trawę, chwasty 
 odpady kuchenne pochodzenia 
ros linnego, resztki warzyw i owoco w 

 popio ł drzewny 
 korę z drzew, trociny 
 drobne lub rozdrobnione gałęzie 
 skorupki jaj 
 fusy po kawie i herbacie 
 papier po wędlinie 

 ros lin poraz onych chorobami 
 materiału niedostatecznie 
rozdrobnionego 

 resztek i odpado w mięsnych 
 zepsutej z ywnos ci 
 tłuszczu, resztek zupy 
 ryb 
 drewna 
 pieluch typu pampers 

 
UWAGA! 

 W przypadku zadeklarowania zbiórki selektywnej w pojemniku na odpady pozostałe z 
segregacji nie mogą znaleźć się następujące rodzaje odpadów komunalnych: papier i 
tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, 
opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, tekstylia 
oraz przeterminowane leki, przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i 
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony. 
 

 Prawidłowość segregacji będzie kontrolowana przez firmę odbierającą odpady. 
Odpady nieprawidłowo posegregowane zostaną odebrane jako zmieszane 
(niesegregowane). Fakt ten odpowiednio udokumentowany (zdjęcia, filmy) będzie 
zgłaszany Gminie. Takie działanie będzie skutkowało naliczeniem opłaty miesięcznej 
jak za odpady niesegregowane. 



 

Informacji udziela: 

Urząd Miejski w Knyszynie  

19-120 Knyszyn, ul. Rynek 39 

tel. 85-7279985 lub 85-7279971 

e-mail: um@knyszyn.pl 

 

Więcej informacji na www.knyszyn.pl 

w zakładce „Śmieciowa rewolucja” 
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