Nie wszystkie odpady wytwarzane
na nieruchomościach niezamieszkanych są odpadami komunalnymi!
Szanowni Przedsiębiorcy,
w związku z przyjęciem przez Radę Miejską w Swarzędzu uchwały nr XXXV/404/2021 z dnia
23 marca 2021 roku w sprawie wyjścia Miasta i Gminy Swarzędz ze Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu od 1 stycznia
2022 roku odpowiedzialny jest za organizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi
obejmującego nieruchomości zamieszkane oraz niezamieszkane.
W nawiązaniu do powyższego pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające
w gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które
ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych,
w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane:
a) z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady,
drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory
oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble, oraz
b) ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, jeżeli odpady te są podobne pod względem charakteru
i składu do odpadów z gospodarstw domowych.
Należy zwrócić uwagę, że cechą odpadów komunalnych zbieranych w gospodarstwach
domowych jest relatywnie niewielka ilość odpadów danej frakcji zbieranych na pojedynczej
nieruchomości.
Natomiast w przypadku odpadów wytwarzanych w wyniku działalności gospodarczej lub
działalności o innym charakterze poza gospodarstwami domowymi, zaliczenie ich do kategorii
odpadów komunalnych odbywa się z uwzględnieniem między innymi ich ilości, podobieństwa składu
i podobieństwa charakteru odpadów do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Niewątpliwie kryteria te spełniają odpady powstające w związku z bytowaniem pracowników (w tym
konsumpcją) na terenie nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.
W przypadku odpadów opakowaniowych niebędących opakowaniami niebezpiecznymi
niezwykle istotna jest analiza konkretnego przypadku, czy ze względu na ilość lub rodzaj zawartych
w nich produktów powyższe kryteria, a zwłaszcza podobieństwo charakteru oraz ich ilości zostało
spełnione. Tak np. w przypadku działalności handlowej, na której powstają znaczne ilości odpadów
opakowaniowych, trudno uznać je za mające charakter odpadów powstających w gospodarstwach
domowych.
W nawiązaniu do powyższego przypominamy, że odpady powstające w wyniku prowadzonej
działalności gospodarczej i odpady poprodukcyjne, nie są odpadami komunalnymi, w związku z czym
nie mogą trafić do gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina i jej mieszkańcy nie
mogą ponosić za przedsiębiorcę kosztów zagospodarowania odpadów wytworzonych w związku

z prowadzoną działalnością gospodarczą np. odpadów powstałych w procesie produkcji lub
w związku z prowadzonym handlem.
Poniższa tabela przedstawia przykłady identyfikacji rodzajów odpadów wytwarzanych
w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Odpady wytworzone w wyniku prowadzonej działalności
gospodarczej
Odpady komunalne
(odbierane w ramach Gminnego
systemu gospodarki odpadami na
podstawie deklaracji)

Odpady poprodukcyjne
(odbierane przez uprawniony
podmiot wpisany do Rejestru
Działalności Regulowanej na
podstawie odrębnej umowy zawartej
przez Przedsiębiorcę)
- opakowania po produktach np. kartony,
folie, taśmy spinające ("bandówki"), stretch

- odpady pochodzące z bytowania
Człowieka (pracownika) np.:

- przeterminowane artykuły spożywcze

- artykuły higieniczne,

- odpady z produkcji będące wynikiem
obróbki, przeróbki, demontażu np. kawałki
drewna, styropianu

- papierowe ręczniki,
- opakowania po napojach i żywności,
-odpady wytworzone przez klienta
- resztki żywności z posiłków osób
przebywających na terenie działalności
gospodarczej

- opakowania po produktach
wykorzystywanych do przygotowania
posiłków w branży gastronomicznej np.
opakowania: po sosach, mięsach, warzywach,
owocach, olejach
- przepracowane oleje silnikowe oraz
opakowaniach po olejach, płynach
- części samochodowe

Wywóz odpadów poprodukcyjnych powinien być realizowany przez specjalistyczne firmy, które
dostarczają kontenery, zapewniają transport odpadów oraz ich prawidłową utylizację. Podmioty
te dysponują sprzętem służącym do zmniejszania objętości odpadów, np. prasokontenerami
z tłokiem zgniatającym i są uprawnione do unieszkodliwiania zarówno stałych, jak i ciekłych
odpadów poprodukcyjnych, czy prowadzenia odzysku surowców. Lista podmiotów prowadzących
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Swarzędz znajduje się na stronie: www.swarzędz.pl/gospodarka odpadami/rejestr
działalności regulowanej

