
INFORMATOR KOMUNALNY 
 

Od 1 lipca 2013 r. Miasto Przasnysz przejmuje obowiązki odbierania odpadów komunalnych z 
terenu nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych. W związku z tym, od tego dnia nie będzie 
obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów. Każdy właściciel nieruchomości będzie miał 
zagwarantowane odbieranie odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną opłatę. 

 
OD 1 LIPCA 2013 R., W IMIENIU MIASTA PRZASNYSZ,  

ZADANIA ZWI ĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH  
BĘDZIE WYKONYWAŁ  

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  Sp. z o.o.  
 

W nowym systemie odpady będą odbierane z następującą częstotliwością:  
1. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

1) odpady komunalne zmieszane: 
a) w zabudowie jednorodzinnej – raz na 2 tygodnie, 
b) w zabudowie wielorodzinnej – raz na tydzień; 

2) odpady segregowane: 
a) w zabudowie jednorodzinnej – raz na miesiąc, za wyjątkiem odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, które odbierane będą co 2 tygodnie, 
b) w zabudowie wielorodzinnej – raz na tydzień; 

2. od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz z terenu nieruchomości, na których w części 
zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy: 
1) odpady komunalne zmieszane – raz na tydzień, 
2) odpady segregowane również raz na tydzień; 

 
Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny jest również na 
http://www.przasnysz.um.gov.pl/asp/pliki/aktualnosci_2013/harmonogram.pdf 

 
Odpady komunalne odbierane będą wyłącznie w terminach określonych w harmonogramie. 

 
Segregacja odpadów komunalnych nie jest skomplikowanym procesem. Odpady należy wyrzucać 

do odpowiednich pojemników lub worków. Pojemniki do segregacji odpadów – w przypadku 
nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi oraz nieruchomości niezamieszkałych, 
zapewnia właściciel / zarządca nieruchomości. Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w zabudowie jednorodzinnej będą dostarczane przez firmę odbierającą odpady, w ramach 
uiszczonej opłaty. Przy pierwszym dostarczeniu Wykonawca usługi przekaże po 2 worki każdego koloru 
dla poszczególnych frakcji opisanych poniżej. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na worki 
właściciel nieruchomości będzie miał możliwość bezpłatnego uzyskania od Wykonawcy usługi, po 
uprzednim zgłoszeniu,  większej liczby worków.  

Nie dopuszcza się gromadzenia odpadów w workach innych niż dostarczone przez odbiorcę 
odpadów komunalnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW: 
 
 Worki niebieskie (pojemniki niebieskie) – na materiały papierowe 
wrzucamy: 

• gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty,  
• papierowe torby i worki, 
• papier szkolny, biurowy,  
• kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania. 

 
 
Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie zszywki,  
klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe.  

 
ZBIERAJ MAKULATUR Ę, RATUJ LASY! 

 
 
 
Worki żółte (pojemniki żółte) – na tworzywa sztuczne,  metal  

i opakowania wielomateriałowe 
wrzucamy: 

• butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), 
• opakowania z tworzyw sztucznych po kosmetykach  

i środkach czystości (po szamponach, płynach),  
• plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach,  

serkach, kefirach, margarynach, koszyki po owocach),  
• nakrętki z tworzywa sztucznego oraz metalu,  
• folie opakowaniowe, torebki i worki foliowe, 
• opakowania aluminiowe, stalowe (puszki po napojach  

i konserwach, folię aluminiową), 
• drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. garnki, zabawki, narzędzia), 
• opakowania wielomateriałowe – kartony i tekturę pokryte folią aluminiową (np. opakowania typu 

tetra pak po mleku, sokach i napojach), 
• sznurek i linki z tworzyw sztucznych. 

 
Opakowania należy przed wyrzuceniem umyć i zgnieść. 
 
 
 
Worki zielone (pojemniki zielone) – na szkło kolorowe  

 i szkło bezbarwne 
wrzucamy: 

• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 
• butelki po napojach alkoholowych, 
• szklane opakowania po kosmetykach. 

 
Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed jego wyrzuceniem 

 
 
 

SZKŁO NADAJE SI Ę W 100% DO PONOWNEGO UŻYTKU!  
 

 

 



Worki br ązowe (pojemniki brązowe) – na odpady ulegające  
biodegradacji  

wrzucamy: 
• organiczne odpady kuchenne (resztki jedzenia, suchy chleb,   

obierki z warzyw i owoców, resztki produktów mlecznych  
i skorupki jaj, fusy po kawie, herbacie), 

• wszystkie odpady ogrodowe (liście, kwiaty, skoszoną trawę,  
chwasty przed kwitnieniem, nienadające się do spożycia  
warzywa i owoce, i inne odpady roślinne), 

• drobne gałęzie drzew i krzewów, trociny, korę drzew,  
• sznury i liny z materiałów naturalnych, 
• odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.  

 
Oddawanie odpadów zielonych nie jest obowiązkowe. Odpady te można samodzielnie zagospodarować 
np. poprzez kompostowanie. 
 

BIOMASA POMAGA ZIEMI! TY TE Ż MOŻESZ! 
 
 
UWAGA! Wszystkie pozostałe odpady komunalne, nie wymienione w powyższych kategoriach, 
należy umieścić w pojemniku na zmieszane odpady komunalne. 

 
NIE WOLNO MIESZA Ć ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE 

Z ODPADAMI ZMIESZANYMI! 
 
 

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, poprzez wyposażenie nieruchomości w 
pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

Ponadto obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest także regularne uiszczanie opłat za odpady. 
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w okresach miesięcznych, do 15 dnia 
każdego miesiąca. Istnieje możliwość wnoszenia opłat jednorazowo, za więcej niż jeden miesiąc, lecz nie 
więcej niż za 6 miesięcy z góry.  
 
Opłatę należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu 
Miasta Przasnysz w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu  

09 8924 0007 0008 0080 2001 0001 
 
 
Podstawowych informacji w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami udzielają 
pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Przasnysz: 
 
Podinspektor ds. utrzymania czystości i porządku tel. 29 756 49 16  
 
Naczelnik Wydziału tel. 29 756 49 32 
 

Pytania można również kierować na adres e-mail: 
odpady@przasnysz.um.gov.pl 

Więcej informacji znajduje się na stronie: 
www.przasnysz.um.gov.pl 

 

 


