
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODAROWANIA    

ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MOŃKI 

 

 
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

TU MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY MOŃKI MOGĄ PRZEKAZAĆ SELEKTYWNIE 
ZEBRANE ODPADY KOMUNALNE TAKIE JAK: 

□ OPAKOWANIA  Z  PAPIERU  I   TEKTURY,  TWORZYW  SZTUCZNYCH,  SZKŁA,   
DREWNA,  METALU   ORAZ  OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, 

□ ODPADY ZIELONE ( W SZCZEGÓLNOŚCI: GAŁĘZIE, LIŚCIE, SKOSZONA TRAWA 

□ ODPADY WIELKOGABARYTOWE (MEBLE, DRZWI, STOLARKA OKIENNA –                   
WYŁĄCZNIE DREWNIANA),  

□ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY (WYŁĄCZNIE SPRZĘT KOMPLET-
NY) POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH, 

□ DREWNO, TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER I METALE, 

□ ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY,  

□ PRZETERMINOWANE LEKI,  

□ ZUŻYTE OPONY – WYŁĄCZNIE POCHODZĄCE Z GOSPODARSTW DOMOWYCH,  

□ GRUZ, ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE,  

□ OPAKOWANIA PO FARBACH, LAKIERACH, ROZPUSZCZALNIKACH (NIEUSZKODZONE, SZCZELNIE ZAMKNIĘTE ), 

□ ODZIEŻ, TEKSTYLIA, BUTY, ZABAWKI. 

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ODPADÓW NA PSZOK JEST WNIESIENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE                
 ODPADAMI  KOMUNALNYMI ZA DANY OKRES ROZLICZENIOWY 

 
 
 
 
 
 



 
 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
ul. Kolejowa 21, 19 – 100 Mońki [ baza ZGKiM Mońki ]  

§ 1 
Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych selektywnie zebranych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
zwane dalej „PSZOK”. 

§ 2 
1. PSZOK zlokalizowany jest na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach, przy ul. Kolejowej 21.  
2. PSZOK jest czynny w dniach wtorek - sobota w godzinach 8.00–16.00. W poniedziałek Punkt jest nieczynny. 
3. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane lub zmieniony czas pracy punktu. 
4. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia itp.. 
5. Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez właściciela nieruchomości osobę odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie 

pod warunkiem wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany okres rozliczeniowy 
§ 3 

1.      PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne selektywnie zebrane wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Miasta i Gminy Mońki 
pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych. 
2.  W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie rodzaje odpadów sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 
r. w sprawie katalogu odpadów [ Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206 ]. 

§ 4 
1. Odpady takie jak tj.: farby, rozpuszczalniki, opakowania po substancjach niebezpiecznych (w tym aerozole) powinny znajdować się w szczelnych (nieciek-

nących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania. 
2.  Odpady ulegające biodegradacji [ liście, skoszona trawa ], przyjmowane są w workach foliowych o pojemności od 60 do 120 l. Przyjęcie odpadów wymaga 
opróżnienia z worków do kontenera lub wskazane przez pracownika miejsce. 
3. Odpady ulegające biodegradacji [ drewno, gałęzie ], przyjmowane są luzem oraz składowane w wyznaczonym miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK. 
4. Odpady z betonu oraz gruz przyjmowane są w workach lub luzem. Przyjęcie odpadów wymaga opróżnienia z worków do kontenera lub wskazane przez pracow-
nika miejsce.  
5. Przeterminowane lekarstwa przyjmowane są wyłącznie w oryginalnych opakowaniach lub blistrach, butelkach posiadających widoczne oznaczenia co do rodzaju 
leku. 

§ 5 
1. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane. 
2. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. 
3. Dostarczone odpady muszą być właściwie zabezpieczone np. przed wyciekaniem, możliwością skaleczenia itp..  
4. Wyładunek odpadów dostarczanych do PSZOK, w miejsca wskazane przez pracownika, należy do osoby dostarczającej. 
5. PSZOK bezpłatnie przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne: 
1) opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu oraz opakowania wielomateriałowe; 
2) odpady zielone ( w szczególności: gałęzie, liście, skoszona trawa); 
3) odpady wielkogabarytowe [ meble, drzwi, stolarka okienna – wyłącznie drewniana ]; 
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny [ wyłącznie sprzęt kompletny ]; 
5) drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale; 



6) zużyte baterie i akumulatory; 
7) przeterminowane leki; 
8) zużyte opony – wyłącznie pochodzące z gospodarstw domowych, 
9) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe  
10) opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach [ nieuszkodzone, szczelnie zamknięte ], 
11) odzież, tekstylia, buty, zabawki 
6. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 
1) materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa, elementy elewacyjne np. typu siding, podsufitki i obicia PVC, stolarka okienna i drzwiowa z 
profili PVC i aluminium,  
2) zmieszane odpady komunalne 
3) zmieszane odpady budowlane [ gruz zanieczyszczony odpadami typu: worki, opakowania po materiałach budowlanych, pianką poliuretanową itp. 
],  
4) folia po sianokiszonce 
5) ceramika użytkowa, 
6) lustra,  
7) szyby i części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, części karoserii itp.), 
8) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego 
9) materiały zawierające azbest 

§ 6 
1. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów przez dostarczającego w przypadku: 
a) stwierdzenia iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów przyjmowanych, 
b) stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych ( brak etykiet ),  
c) dostarczenia odpadów w cieknących i nieoznakowanych opakowaniach. 
d) stwierdzenia iż ilość i rodzaj odpadów wskazuje iż nie pochodzą z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, 
zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) – zwłaszcza w dużych ilościach,  
e) stwierdzenia iż ilość odpadów wskazuje na to że pochodzą z działalności gospodarczej – tj. wszelkie odpady w ilościach masowych ( w beczkach, 
workach, skrzyniach, np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu),  
2. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli byłoby to sprzeczne z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie lub z prze-
pisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi bądź środowisku naturalnemu. 

§ 7 
1. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.  
2. Mieszkańcy mogą transportować odpady wyłącznie samochodami osobowymi z przyczepką lub samochodami dostawczymi do 3,5 tony. 

 
§ 8 

1. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. 
2. Na terenie PSZOK obowiązuje organizacja ruchu oraz kierunek poruszania się zgodnie z oznakowaniem oraz wskazaniami pracownika PSZOK. 
3. Wejście do boksów i miejsc przeznaczonych do składowania odpadów jest możliwe wyłącznie w obecności i na wskazanie pracownika PSZOK. 
4. Operator PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki czy też zdarzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania zapisów niniejszego 
regulaminu. 

 



§ 9 
1. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do: 
a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK; 
b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia; 
c) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń miejsc przechowywania odpadów,  
 
 
 

 

                       

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY                             

    I ELEKTRONICZNY 

 

           

 

        Termin "sprzęt" oznacza urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu 
prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, a także urządzenia mogące służyć 

do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych.  Natomiast "zużyty sprzęt" to taki, który poza warunkami 
określonymi wyżej, spełnia definicję odpadu zawartą w ustawie o odpadach tj. którego posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do 
jego pozbycia się jest zobowiązany. 

Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne zawierają liczne elementy charakteryzujące się właściwościami trującymi i toksycznymi. Zawarte  w urzą-
dzeniach substancje niebezpieczne, po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla organizmów żywych, dlatego nie 
wolno ich umieszczać w pojemnikach z innymi odpadami. 

Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy: 

 chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klima-
tyzacyjne; 

 odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytkownice, noże elektryczne, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała oraz wagi; 

 komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, 
elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe; 

 odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku; 



 oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych (z wyjątkiem opraw stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe lampy fluorescen-
cyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe; 

 wiertarki, piły, maszyny do szycia; 

 kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo; 

 sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do wentylacji płuc, analizatory; 

 czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty; 

 

       Warto wiedzieć, że wykaz rodzajów sprzętu w każdej z wymienionych wyżej grup zawarty jest w załączniku nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym i stanowi listę otwartą. W praktyce oznacza to, że jeżeli danego sprzętu nie da się w ramach danej grupy jednoznacznie 
przyporządkować, należy przyjąć, że kwalifikuje się jako "pozostały sprzęt" z danej grupy. 

Mieszkańcy Gminy Mońki zobowiązani są do pozbycia się odpadów w postaci zużytego sprzętu przekazując go jednostkom zbierającym bądź odbiera-
jącym odpady tego rodzaju. Poszczególni zbierający są zobowiązani do przestrzegania następujących procedur: 

Sprzedawcy detaliczni i hurtowi (sklepy detaliczne i hurtownie) sprzętu elektrycznego i elektronicznego są zobowiązani: 

 od 1 lipca 2006 r., przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, tego sa-
mego rodzaju co kupowany przez klienta, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Oznacza to, że kupując nową pralkę, starą można 
oddać w sklepie, w którym kupiliśmy nową; 

 do umieszczenia w punkcie sprzedaży informacji o wyspecjalizowanych punktach zbierania zużytego sprzętu; 

 do informowania dokonujących zakupu sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, obejmujących koszty zbiórki, przetwarzania 
bądź unieszkodliwiania zużytego sprzętu. 

         Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze 
względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu. 

 

 

 

 

 

 

 



FIRMĄ PRZYJMUJĄCĄ ZUŻYTY SPRZĘT  ELEKTRYCZNY                               
I ELEKTRONICZNY JEST  

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 

 W MOŃKACH  

UL. KOLEJOWA 21, 19-100 MOŃKI, TEL. 85 716 26 63 

NIP 546-000-05-53, REGON 050501418 

 

POZIOMY RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH UZYSKANE PRZEZ GMINĘ MOŃKI 

           W ROKU 2012 GMINA MOŃKI OSIĄGNĘŁA: 

POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA    -  17,9% 

 

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH  

ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA   - 58% 

                                 

 

 

 

 

 



 

 W ROKU 2013 GMINA MOŃKI OSIĄGNĘŁA: 

POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA    - 13,2 % 

 

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH  ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 

KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA   - 38,5 % 

                                  

W ROKU 2014 GMINA MOŃKI OSIĄGNĘŁA: 

POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA    - 25,5 % 

 

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH  ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 

KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA   - 18,2 %     

W ROKU 2015 GMINA MOŃKI OSIĄGNĘŁA: 

POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA    - 36% 

 

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH  ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 

KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA   - 0 %     

 



 

 

 
 

 

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH     

 Z TERENU GMINY MOŃKI 
 

      Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości jest zawsze zobowiązany do: 

 przekazania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, przeznaczonych 
do składowania - do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 
przewidzianej do obsługi danego regionu; 

 przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
zgodnie z hierarchią postępowania  z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

      W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbiera-
nie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczo-
nych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do 
instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami. 

      Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  odpady komunalne,  
odpady  zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Mońki są 
transportowane na stację przeładunkową w miejscowości Świerzbienie, a następnie zagospodarowane są 
przez 

 
 



ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH KOSZARÓWKA (RIPOK)  

KOSZARÓWKA 65, 

19-200 GRAJEWO, GM. GRAJEWO. 

 

 
WYSOKOŚĆ OPŁAT  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszone 
przez mieszkańców gminy Mońki 

 

  

 

1. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ 
MIESZKAŃCY, BĘDZIE USTALANA JAKO ILOCZYN LICZBY MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ 
ORAZ STAWKI OPŁATY. 

W PRZYPADKU RODZIN 5 OSOBOWYCH ORAZ POWYŻEJ 5 OSOBOWYCH OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI NALICZANA JEST OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO i WYNOSI: 

-  40 ZŁ. - W PRZYPADKU SEGREGACJI ODPADÓW  

- 70 ZŁ. - W PRZYPADKU GDY ODPADY SĄ ZBIERANE NIESELEKTYWNIE 

 
       STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJE  DO 4 OSÓB (metoda od osoby)  WYNOSZĄ: 

-  9 ZŁ./OS. - W PRZYPADKU SEGREGACJI ODPADÓW  
- 15 ZŁ./OS.- W PRZYPADKU GDY ODPADY SĄ ZBIERANE NIESELEKTYWNIE. 

2.   USTALA SIĘ, ŻE  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI,                        

      NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, BĘDZIE USTALANA JAKO ILOCZYN LICZBY POJEMNIKÓW                         
NA ODPADY ZMIESZANE ORAZ STAWKI OPŁATY. 
 
 



 

• USTALA SIĘ MIESIĘCZNĄ STAWKĘ ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZALEŻNOŚCI OD POJEMNOŚCI POJEMNI-
KA NA ODPADY ZMIESZANE:  
1) o pojemności 110 L - w wysokości 36,00 zł. 
2) o pojemności 120 L - w wysokości 36,00 zł. 
3) o pojemności 240 L - w wysokości 72,00 zł. 
4) o pojemności 1100 L - w wysokości 200,00 zł. 
5) o pojemności  5 m ³ - w wysokości 360,00 zł. 
6) o pojemności  7 m ³  - w wysokości 500,00 zł. 
7) o pojemności  10 m ³ - w wysokości 720,00 zł. 
 
 

• USTALA SIĘ MIESIĘCZNĄ NIŻSZĄ STAWKĘ ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZALEŻNOŚCI OD POJEMNOŚCI 
POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE, JEŚLI ODPADY SĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB  SELEKTYWNY:  

1) o pojemności 110 L - w wysokości18,00 zł. 
2) o pojemności 120 L - w wysokości 18,00 zł. 
3) o pojemności 240 L - w wysokości 36,00 zł. 
4) o pojemności 1100 L - w wysokości 100,00 zł. 
5) o pojemności  5 m ³ - w wysokości 180,00 zł. 
6) o pojemności  7 m ³  - w wysokości 250,00 zł. 
7) o pojemności  10 m ³ - w wysokości 360,00 zł. 
 

3.  W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na 
której powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat. 

 

 

 

 

 

 



KIEDY, JAK I GDZIE PŁACIĆ? 

Opłatę należy uiszczać za każdy miesiąc kalendarzowy do 15 dnia każdego miesiąca 
następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 

Wpłat można dokonać: 

-  w kasie Urzędu Miejskiego w Mońkach ul. Słowackiego 5a  

- lub na nr konta bankowego BS w Mońkach  

Nr konta: 

06808500050007296420000250 
Terminy wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2016: 

 

1. za STYCZEŃ 2016r. DO 15 LUTEGO 2016r. 

2. za LUTY  DO 15 MARCA 2016r. 

3. za MARZEC DO 15 KWIETNIA 2016r. 

4. za KWIECIEŃ DO 15 MAJA 2016r. 

5. za MAJ DO 15 CZERWCA 2016r. 

6. za CZERWIEC DO 15 LIPCA 2016r. 

7. za LIPEIEC  DO 15 SIERPNIA 2016r. 

8. za SIERPIEŃ DO 15 WRZEŚNIA 2016r. 

9. za WRZESIEŃ DO 15PAŹDZIERNIK 2016r. 

10. za PAŹDZIERNIK do 15 LISTOPADA 2016r. 

11. za LISTOPAD DO 15 GRUDNIA 2016r. 

12. za GRUDZIEŃ DO 15 STYCZNIA 2017r. 


