System gospodarki odpadami
na terenie
Miasta i Gminy Swarzędz
od 1 lipca 2022 r.
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I.

Informacje ogólne

Gmina Swarzędz organizuje system gospodarki odpadami poprzez zapewnienie odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz organizację stacjonarnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy
Swarzędz odbywa się zgodnie z zapisami aktów prawa miejscowego, tj.:
•

Uchwała nr XLV/495/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz.

•

Uchwała nr XLV/496/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina zapewnia między innymi:
•

wyposażenie nieruchomości w pojemniki/worki – dotyczy nieruchomości zamieszkanych oraz
mieszanych,

•

wyposażenie nieruchomości w worki - dotyczy nieruchomości niezamieszkane oraz
nieruchomości rekreacyjne zgodnie ze złożoną deklaracją,

•

wyposażenie w transpondery (chipy) oraz naklejki wszystkich pojemników, w które Gmina
wyposaża właścicieli nieruchomości, oraz w które właściciel nieruchomości wyposaża się
samodzielnie,

•

odbiór odpadów komunalnych (bioodpadów, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych,
odpadów wystawkowych, zmieszanych odpadów komunalnych),

•

możliwość bezpłatnego oddania odpadów problemowych i niebezpiecznych do PSZOK
(zgodnie z Regulaminem PSZOK).

II.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 1 stycznia 2022 r. stawki opłaty wynoszą odpowiednio:
•

w przypadku nieruchomości zamieszkanych - opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
1) nieruchomość do 4 lokali mieszkalnych - 28 zł od osoby
2) nieruchomość powyżej 4 lokali mieszkalnych - 25 zł od osoby

•

w przypadku nieruchomości niezamieszkanych - opłata stanowi iloczyn zadeklarowanej
liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
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powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty:
Lp.
Pojemność (typ)
Wysokość stawki podstawowej
1.
0,12 m3 (pojemnik)
12,47 zł
3
2.
0,24 m (pojemnik)
24,95 zł
3.
0,36 m3 (pojemnik)
37,42 zł
3
4.
1,1 m (pojemnik)
114,34 zł
5.
2,5 m3 (pojemnik/dzwon)
259,86 zł
3
6. 5,0 m (pojemnik /podziemny)
519,73 zł
7.
8,0 m3 (pojemnik)
831,57 zł
3
8. 0,3 m (pojemnik podziemny)
31,18 zł
9. 1,3 m3 (pojemnik podziemny)
135,13 zł
10. 3,0 m3 (pojemnik podziemny)
311,84 zł
11.
0,12 m3 (worek 120l)
12,47 zł
•

w przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych - ustala się roczną ryczałtową
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na
której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
w wysokości 168,00 zł - za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

UWAGA! Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji
należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualny numer konta bankowego.
Opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości,
na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszczana jest przez podmioty do tego zobowiązane bez wezwania,
z góry, jednorazowo, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku.
Szczegółowe informacje dot. deklaracji dostępne są na stronie:
https://www.swarzedz.pl/index.php?id=484

III.

Wymagania dotyczące Miejsc Gromadzenia Odpadów (MGO)

•

właściciel nieruchomości wyznacza MGO na terenie nieruchomości albo w innym miejscu,
do którego posiada tytuł prawny, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi,

•

właściciel nieruchomości zapewnia na jej terenie Miejsce Gromadzenia Odpadów (MGO),
przystosowane do liczby i typów pojemników niezbędnych do obsługi nieruchomości,

•

właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania MGO w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym,

•

właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi zobowiązany jest
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do oznakowania MGO. Oznakowanie to powinno zawierać informacje dotyczące
obowiązujących zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy,
adresu nieruchomości lub jej części, dla której dane MGO jest przeznaczone oraz numeru
MGO, jeżeli dana nieruchomość posiada więcej niż jedno MGO,
•

właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia odpadów wystawionych przed
nieruchomość lub zalegających w MGO, które nie podlegają odbiorowi przez odbiorcę
odpadów komunalnych w ramach organizowanego systemu przez Gminę,

•

właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić dostęp do MGO dla pojazdu bądź
pracowników odbiorcy odpadów komunalnych lub podmiotu uprawnionego.

IV.

Gromadzenie odpadów

Rodzaj
nieruchomości

Odpady
zmieszane

Nieruchomości
zamieszkane w zabudowie
jednorodzinnej

Pojemniki dwu lub
czterokołowe o
pojemności minimalnej
120 l

Papier
Metale i
tworzywa
sztuczne

Worki
Szkło

Bioodpady

Pojemniki dwukołowe o
pojemności minimalnej
120 l.
W przypadku posiadania
przez właściciela
nieruchomości
zabudowanej budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi

Nieruchomości zamieszkane w
zabudowie wielorodzinnej

Nieruchomości
rekreacyjne

Nieruchomości
niezamieszkane

Pojemniki o
pojemności
minimalnej 120 l bądź
pojemniki podziemne
lub półpodziemne o
Pojemniki dwukołowe, czterokołowe
Pojemniki
pojemności
lub bezkołowe o pojemności
dwukołowe lub
minimalnej 1 300 l.
minimalnej 120 l bądź pojemniki
czterokołowe o
Ponadto dopuszcza
podziemne lub półpodziemne o
pojemności
się gromadzenie
pojemności minimalnej 1 300 l
minimalnej 120 l
odpadów
zmieszanych w
prasokontenerach o
pojemności
minimalnej 3 000 l
Pojemniki wyłącznie
do tego celu
przeznaczone,
o pojemności
Worki lub
minimalnej 120 l bądź
Pojemniki wyłącznie do tego celu
pojemniki
pojemniki podziemne
przeznaczone o pojemności
dwukołowe lub
lub półpodziemne o
minimalnej 120 l bądź pojemniki
czterokołowe
pojemności
podziemne lub półpodziemne o
wyłącznie do tego
minimalnej 1 300 l lub
pojemności minimalnej 1 300 l. Za
celu
w workach. Ponadto
zgodą Gminy dopuszcza się zbieranie przeznaczone, o
dopuszcza się
odpadów w workach
pojemności
gromadzenie
minimalnej 120 l
odpadów w
prasokontenerach o
pojemności
minimalnej 3 000 l

Pojemniki o pojemności minimalnej
120 l bądź pojemniki podziemne lub
półpodziemne o pojemności
minimalnej 300 l

Pojemniki
dwukołowe lub
czterokołowe o
pojemności
minimalnej 120 l

Pojemniki o
pojemności
minimalnej 120 l
bądź pojemniki
podziemne lub
półpodziemne o
pojemności
minimalnej 300 l
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kompostownika
przydomowego oraz
właściwego selektywnego
gromadzenia w nim
bioodpadów, właściciel nie
ma obowiązku
wyposażania
nieruchomości w
pojemniki do ich
gromadzenia
Właściciele nieruchomości
Właściciele nieruchomości
zabudowanych
zamieszkanych zabudowanych
budynkami mieszkalnymi
budynkami wielolokalowymi są
jednorodzinnymi oraz
zobowiązani wystawić odpady
nieruchomości
wystawkowe w dniu odbioru
zamieszkanych
odpadów do godziny 6:00, przed
zabudowanych
teren nieruchomości, do krawędzi
budynkami
jezdni lub chodnika. Nie dotyczy to
wielolokalowymi do 4
nieruchomości, na których odpady
lokali są zobowiązani do
wystawkowe gromadzone są w
przekazania zgłoszenia do
miejscach ogólnie dostępnych,
Gminy o chęci
gwarantujących dojazd dla pojazdu
skorzystania z możliwości
Odpady
odbiorcy odpadów komunalnych.
oddania odpadów
wystawkowe
Dopuszcza się gromadzenie
wystawkowych w
odpadów wystawkowych przez
terminie 14 dni przed datą
właściciela nieruchomości (zarządcę)
planowanego odbioru
na terenie nieruchomości
określoną w
zamieszkanych zabudowanych
harmonogramie. Ponadto
budynkami wielolokalowymi w
właściciele zobowiązani są
kontenerach o minimalnej
wystawić odpady
pojemności 10 000 l. W takim
wystawkowe w dniu
przypadku odbiorca odpadów
odbioru odpadów do
komunalnych nie realizuje odbioru
godziny 6:00, przed teren
odpadów wystawkowych z
nieruchomości, do
poszczególnych MGO na terenie
krawędzi jezdni lub
danej nieruchomości
chodnika
Uwaga! W przypadku stosowania pojemników podziemnych i półpodziemnych do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz
zbieranych w sposób selektywny na terenie nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi lub na
terenie nieruchomości niezamieszkanych, właściciel nieruchomości na własny koszt musi wyposażyć nieruchomość w takie
urządzenia i zapewnić ich utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym. W przypadku planowania budowy tego typu
pojemników właściciel nieruchomości powinien ten fakt zgłosić do Gminy.
W przypadku zmiany systemu gromadzenia odpadów wystawkowych na system kontenerowy wymaga się:
a) zapewnienia lokalizacji dla kontenera, która zagwarantuje możliwość jego podstawienia i wymiany;
b) przekazania przez właściciela nieruchomości (zarządcę) informacji do Gminy dotyczących: zmiany systemu zbiórki odpadów
wystawkowych dla danych nieruchomości; lokalizacji kontenera, ze wskazaniem danych MGO, z których odpady wystawkowe będą
odbierane w systemie kontenerowym;
c) zabezpieczenia kontenera przed dostępem osób trzecich.

V.

Wymagania dotyczące pojemników

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
•

muszą odpowiadać zapisom aktów prawa miejscowego,

•

muszą posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie przy użyciu grzebieniowego,
obrotowego, bramowego lub hakowego mechanizmu załadowczego pojazdów
przeznaczonych do odbioru odpadów albo hydraulicznego dźwigu samochodowego,
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•

muszą zapewniać możliwość umieszczenia naklejki oraz montażu transpondera (chipa) przez
Wykonawcę (np. w okolicy miejsca na uchwyt grzebieniowy śmieciarki powinno być
zlokalizowane gniazdo na transponder). Nie należy samodzielnie znakować pojemników
niezgodnie z ich przeznaczeniem,

•

muszą być zamykane (w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi)
i czytelnie oznakowane (oznaczeniem słownym umieszczonym w widocznym miejscu
wskazującym rodzaj odpadów w nich zbieranych),

•

muszą być w odpowiednim kolorze właściwym dla odpadów w nich zbieranych (zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 10.05.2021 r. w sprawie sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, od dnia 1 lipca 2022 r. zbiórka odpadów
komunalnych powinna być prowadzona w pojemnikach w kolorze dedykowanym dla danej
frakcji odpadów, tj. niebieski – „Papier”, żółty –„Metale i tworzywa sztuczne”, zielony –
„Szkło”, brązowy – „Bio”,

•

muszą zapewniać bezpieczeństwo pracowników odbierających odpady komunalne oraz osób
z nich korzystających,

•

mogą w całości lub w części być umieszczone poniżej poziomu gruntu, o ile przystosowane
są do opróżniania hydraulicznym dźwigiem samochodowym (pojemniki podziemne
i półpodziemne),
UWAGA! W przypadku chęci wyposażenia nieruchomości wielolokalowych w pojemniki
podziemne lub półpodziemne należy wcześniej skontaktować się z Wydziałem Gospodarki
Odpadami celem przeprowadzenia wspólnej wizji terenowej, wynikiem której będzie
określenie czy wskazane miejsce spełnia wymogi techniczne związane z odbiorem odpadów.

•

właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać wszystkie pojemniki,
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wszystkie pojemniki muszą
być poddawane okresowemu czyszczeniu, myciu i dezynfekcji, nie rzadziej niż raz na 6
miesięcy, a także konserwacji oraz wymianie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
uniemożliwiającego dalsze ich użytkowanie oraz opróżnianie. Obowiązek właścicieli
nieruchomości dotyczący wymiany pojemników obejmuje pojemniki, w które właściciele
nieruchomości wyposażają się samodzielnie,

•

w przypadku pojemników na bioodpady zaleca się aby posiadały zintegrowane drugie dno
w postaci kratki-rusztu trwale złączonego z pojemnikiem w celu odsączenia odcieku
z pojemnika, a także posiadały otwory wentylacyjne po bokach równomiernie na całej
powierzchni z wyłączeniem misy odciekowej,

•

pojemniki zakupione przez właściciela nieruchomości powinny zostać udostępnione
Wykonawcy odbierającemu odpady komunalne do oznakowania transponderem (chipem)
oraz naklejką celem włączenia ich do systemu Gminy. Udostępnienie pojemnika/ów jest
warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji usługi przez Gminę.
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VI.

Obowiązki Wykonawcy związane z dostarczaniem pojemników lub worków
do gromadzenia odpadów komunalnych

Rodzaj nieruchomości

Nieruchomości
zamieszkane w
zabudowie
jednorodzinnej

Nieruchomości
zamieszkane w
zabudowie
wielorodzinnej

Nieruchomości
mieszane w części
zamieszkanej i
niezamieszkanej

Nieruchomości
niezamieszkane

Nieruchomości
rekreacyjne

Odpady
zmieszane

pojemnik

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

Bioodpady

pojemnik

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

pojemnik

NIE

TAK

TAK*

NIE

NIE

worek

TAK

NIE

TAK*

TAK (zgodnie ze
złożoną deklaracją)

TAK

pojemnik

NIE

TAK

TAK*

NIE

NIE

worek

TAK

NIE

TAK*

TAK (zgodnie ze
złożoną deklaracją)

TAK

pojemnik

NIE

TAK

TAK*

NIE

NIE

worek

TAK

NIE

TAK*

TAK (zgodnie ze
złożoną deklaracją)

TAK

pojemnik
typu
kontener

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

Papier

Metale i
tworzywa
sztuczne

Szkło

Odpady
wystawkowe

Uwaga!

Właściciel
Właściciel
nieruchomości
nieruchomości
niezamieszkanej (w
rekreacyjnej na
Właściciele
tym ROD) na
własny koszt
nieruchomości
własny koszt
powinien
zamieszkanych w
powinien
wyposażyć
zabudowie
wyposażyć
nieruchomość w:
wielorodzinnej
nieruchomość w:
- pojemniki do
na własny koszt
- pojemniki do
gromadzenia
powinni
gromadzenia
odpadów
wyposażyć
odpadów
zmieszanych oraz
Właściciele
nieruchomość w:
zmieszanych oraz
odpadów
nieruchomości
- pojemniki do
Właściciele
odpadów
zbieranych
zamieszkanych w
gromadzenia
nieruchomości
zbieranych
selektywnie
zabudowie
bioodpadów,
mieszanych na
selektywnie
(papier, metale i
jednorodzinnej
i/lub
własny koszt
(papier, metale i
tworzywa
na własny koszt
- w pojemniki
powinni wyposażyć
tworzywa
sztuczne, szkło,
powinni
podziemne lub
nieruchomość w
sztuczne, szkło,
bioodpady).
wyposażyć
półpodziemne
pojemniki do
bioodpady).
Dodatkowo
nieruchomość w
do gromadzenia
gromadzenia
Dodatkowo
odpady zmieszane
pojemniki do
odpadów
bioodpadów
odpady zmieszane
oraz odpady
gromadzenia
zmieszanych oraz
oraz odpady
zbierane
bioodpadów
do gromadzenia
zbierane
selektywnie
odpadów
selektywnie
(papier, metale i
zbieranych
(papier, metale i
tworzywa
selektywnie
tworzywa
sztuczne, szkło,
(papier, metale i
sztuczne, szkło,
bioodpady) można
tworzywa
bioodpady) można gromadzić także w
sztuczne, szkło,
gromadzić także w
pojemnikach
bioodpady)
pojemnikach
podziemnych lub
podziemnych lub
półpodziemnych
półpodziemnych
(ich zakup także
oraz w
spoczywa na
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prasokontenerach
właścicielu
(za wyjątkiem
nieruchomości)
bioodpadów) - ich
zakup także
spoczywa na
właścicielu
nieruchomości
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczać nieruchomości objęte workowym systemem zbiórki
odpadów (nie dotyczy Właścicieli nieruchomości niezamieszkanych) w dodatkowe worki
do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (papier, metale
i tworzywa sztuczne, szkło) w systemie wymiennym w sposób ciągły – po każdorazowym odbiorze
Wykonawca pozostawia taką samą ilość worków na daną frakcję, jaka została odebrana. W
przypadku, gdy potrzeby Właściciela nieruchomości są większe niż ostatnio pozostawiona liczba
worków dopuszcza się, aby Właściciel nieruchomości zgromadził odpady w innych workach
umożliwiających identyfikację danej frakcji. W takim wypadku Wykonawca odbiera wszystkie worki i
pozostawia nowe worki w takiej ilości, która uwzględni liczbę wszystkich zgromadzonych przez
Właściciela nieruchomości worków włącznie z dodatkowymi workami.
*w przypadku nieruchomości mieszanych w części zamieszkanej i niezamieszkanej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie (papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, szkło).

VII.

Godziny i harmonogram odbiór odpadów komunalnych

Od dnia 1 lipca 2022 r. na terenie Gminy Swarzędz usługę odbioru odpadów komunalnych świadczy
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-517) przy
ul. Szczecińskiej 5.
Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywa się we wszystkie dni tygodnia
za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz.
od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 06:00 do 16:00, zgodnie z harmonogramem dostępnym
na stronie: https://www.alba.com.pl/odbior_odpadow_wywoz_smieci/swarzedz
Właściciele nieruchomości zobowiązani są wystawić przed nieruchomość pojemniki lub worki
do zbierania odpadów komunalnych w dniu odbioru odpadów do godz. 6:00. W przypadku, gdy MGO
zlokalizowane jest przy granicy administracyjnej działki ze swobodnym dostępem od strony ulicy lub
chodnika (np. w osi ogrodzenia, bez konieczności wstępu na teren nieruchomości), właściciel
nieruchomości:
•

nie ma obowiązku wystawiania przed nieruchomość pojemników przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych,

•

zobowiązany jest do wystawiania przed nieruchomość worków przeznaczonych
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, celem ich odbioru przez odbiorcę odpadów
komunalnych.
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VIII.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
Nieruchomości zamieszkane

Frakcja odpadów

Jednorodzinne

Wielorodzinne

Odpady
zmieszane

nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie

w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden
raz w tygodniu

Papier
Metale i
tworzywa
sztuczne
Szkło

nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie

Bioodpady

nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie
od 1 kwietnia do 30 listopada oraz nie rzadziej
niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1
grudnia do 31 marca

Odpady
wystawkowe

jeden raz na pół roku (w tym nieruchomości
zamieszkane zabudowane budynkami
wielolokalowymi do 4 lokali) po przekazaniu
przez właściciela zgłoszenia do Gminy o chęci
skorzystania z możliwości odbierania odpadów
wystawkowych w terminie do 14 dni przed datą
planowanego odbioru określoną w
harmonogramie

Drzewka
świąteczne

jeden raz w miesiącu styczniu oraz jeden raz w
miesiącu lutym

w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż jeden
raz na dwa tygodnie

nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu

jeden raz na cztery tygodnie
(dot. nieruchomości zamieszkanych zabudowanych
budynkami wielolokalowymi powyżej 4 lokali)
lub
jeden raz na tydzień, w przypadku gromadzenia
odpadów wystawkowych w kontenerach o minimalnej
pojemności 10 000 l
jeden raz w miesiącu styczniu oraz jeden raz w
miesiącu lutym

Nieruchomości niezamieszkane

Odpady
zmieszane

Papier
Metale i
tworzywa
sztuczne

w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie
- wariant I - 1 odbiór co 2 tygodnie
- wariant II - 1 odbiór w tygodniu
- wariant III - 2 odbiory w tygodniu
- wariant IV - 3 odbiory w tygodniu
- wariant V - 4 odbiory w tygodniu
- wariant VI - 5 odbiorów w tygodniu
- wariant VII - 6 odbiorów w tygodniu
- właściciele nieruchomości niezamieszkanych, na których prowadzone są targowiska, prowadzona jest
działalność gastronomiczna, zobowiązani są do pozbywania się odpadów zmieszanych z częstotliwością
nie rzadziej niż jeden raz na tydzień
w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie
- wariant I - 1 odbiór co 2 tygodnie
- wariant II - 1 odbiór w tygodniu
- wariant III - 2 odbiory w tygodniu
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Bioodpady

w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie
- wariant I - 1 odbiór co 2 tygodnie
- wariant II - 1 odbiór w tygodniu
- wariant III - 2 odbiory w tygodniu

Szkło

w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie
- wariant I - 1 odbiór co 2 tygodnie
- wariant II - 1 odbiór w tygodniu
- wariant III - 2 odbiory w tygodniu
- wariant IV - 1 odbiór co 4 tygodnie
Nieruchomości rekreacyjne

Odpady
zmieszane

w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, przy uwzględnieniu danych
wynikających ze złożonej deklaracji

Papier
Metale i
tworzywa
sztuczne

nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie, przy uwzględnieniu danych wynikających ze złożonej
deklaracji

Szkło
Bioodpady

IX.

nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, przy uwzględnieniu danych wynikających ze złożonej
deklaracji

Wymagania dotyczące sposobu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na terenie gminy

Bioodpady

Należy wrzucać:
- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki
itp.)
- rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
- skoszoną trawę, liście, kwiaty cięte i doniczkowe
- trociny i korę drzew, zrębki
- niezaimpregnowane drewno
- resztki jedzenia
- pieczywo
- grzyby
- fusy po kawie i herbacie
- skorupki jaj

Nie wrzucamy:
- bioodpadów w workach z tworzyw sztucznych
- mięsa i kości, ości
- odchodów zwierząt
- martwych zwierząt
- ziemi, kamieni
- popiołu
- drewna impregnowanego
- trocin z płyt wiórowych, sklejek
- płyt wiórowych i pilśniowych MDF
innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych)

Pamiętaj! Bioodpady należy wrzucać do brązowego pojemnika: luzem, w workach
biodegradowalnych/kompostowalnych spełniających normę i oznaczonych normą PN-EN 13432:2002
lub w workach papierowych.
Zabrania się wrzucania bioodpadów do brązowego pojemnika w workach z tworzyw sztucznych (np.
reklamówkach)!

Drzewka
świąteczne

Papier

Pamiętaj! W okresie poświątecznym (w miesiącu styczniu i lutym) oddzielnie odbierane są drzewka
świąteczne – żywe drzewka, bez ozdób, stojaków, doniczek itp.
Należy wrzucać:
- opakowania z papieru, karton, tekturę (także
falistą)
- katalogi, ulotki, prospekty

Nie wrzucamy:
- ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych
- papieru lakierowanego i powleczonego folią
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- gazety i czasopisma
- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
- zeszyty i książki
- papier pakowy
- torby i worki papierowe

- kartonów po mleku i napojach
- papierowych worków po nawozach, cemencie
i innych materiałach budowlanych
- tapet
- zatłuszczonych jednorazowych opakowań
z papieru i naczyń jednorazowych

Pamiętaj! Paragony, papierki po maśle i margarynie, zatłuszczone kartony po pizzy wrzucamy do
odpadów zmieszanych.
Należy wrzucać:
- szklane butelki i słoiki po napojach i żywności (w
tym butelki po napojach alkoholowych i olejach
roślinnych)
- szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie
są wykonane z trwale połączonych kilku
surowców)

Szkło

Nie wrzucamy:
- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu,
kryształów
- szkła okularowego
- szkła żaroodpornego
- zniczy z zawartością wosku
- żarówek i świetlówek
- reflektorów
- opakowań po rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych
- luster
- szyb okiennych i zbrojonych
- monitorów i lamp telewizyjnych
- termometrów

Pamiętaj! Szklanki, kieliszki, i doniczki wrzucamy do odpadów zmieszanych.

Metale i
tworzywa
sztuczne

Odpady
wystawkowe

Należy wrzucać:
Nie wrzucamy:
- zgniecione plastikowe butelki po napojach z
- butelek i pojemników z zawartością
zakrętkami
- plastikowych zabawek
- plastikowe opakowania po produktach
- blistrów po lekach i zużytych artykułów
spożywczych
medycznych
- opakowania wielomateriałowe (np.
- opakowań po olejach silnikowych
kartony po mleku i sokach)
- części samochodowych
- opakowania po środkach czystości
- zużytych baterii i akumulatorów
(np. kapsułkach do prania), kosmetykach (np.
- puszek i pojemników po farbach i lakierach
szamponach) itp.
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
- puste opakowania po dezodorantach i
aerozolach
- aluminiowe puszki po napojach i sokach
- metalowe opakowania po żywności (puszki)
- folię aluminiową
- metale kolorowe
- kapsle, zakrętki od słoików
czysty styropian opakowaniowy
Pamiętaj! Jednorazowe naczynia i sztućce, plastikowe zabawki i doniczki wrzucamy do odpadów
zmieszanych.
Należy wystawić:
- Meble i inne odpady wielkogabarytowe
– stoły, szafki, szafy, krzesła, komody,
meble kuchenne, kanapy, łóżka, tapczany,
regały, wózki dziecięce i inwalidzkie,
dywany, wykładziny, materace, rowery,

Nie wystawiamy:
- części samochodowych (zderzaków, kanap
samochodowych, drzwi, reflektorów itp.)
- gruzu, odpadów budowlanych i
rozbiórkowych, w tym stolarki okiennej,
ościeżnic drzwiowych, części instalacji w postaci
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Odpady
zmieszane

X.

zabawki, deski do prasowania, suszarki do
np. rur, paneli podłogowych i ściennych, papy
ubrań, skrzydła drzwiowe, itp.
itp.
- Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw
- farb i rozpuszczalników oraz opakowań
domowych: wielkogabarytowy sprzęt
po nich, a także innych odpadów
gospodarstwa domowego, np. pralki, zmywarki,
niebezpiecznych
kuchenki, suszarki do ubrań, mikrofalówki,
- baterii i akumulatorów
grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne,
- innych odpadów podlegających selektywnej
urządzenia klimatyzacyjne oraz
zbiórce
małogabarytowy sprzęt gospodarstwa
domowego, np. odkurzacze, tostery, żelazka,
frytkownice, urządzenia do pielęgnacji włosów i
ciała, wagi, laptopy, notebooki, myszki,
komputery, telefony, radia, telewizory, kamery,
wideo, sprzęt hi-fi, płyty CD/DVD, itd.
- Zużyte opony – pochodzące od mieszkańców
zużyte opony rowerowe, motorowe,
motorowerowe i samochodowe z pojazdów o
masie całkowitej do 3,5 t
Uwaga! Gruz ceglany i betonowy nie będzie odbierany przez odbiorcę odpadów komunalnych. Tego
typu odpadów nie można zostawiać przy altanach. CZYSTY gruz ceglany i betonowy należy oddać do
PSZOK lub podmiotu uprawnionego
Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej powinni
powinni wystawić odpady wystawkowe tylko wystawić odpady wystawkowe tylko na terenie
przed swoją nieruchomość (wystawione do swojego osiedla, w miejscach wyznaczonych
krawędzi jezdni lub chodnika)
przez Zarządcę
Należy wrzucać:
Nie wrzucamy:
- odpadów zbieranych w sposób selektywny,
- pieluchy jednorazowe i art. higieniczne
gromadzonych zgodnie z zasadami wskazanymi w
- zużyte ręczniki papierowe i chusteczki
niniejszej tabeli.
higieniczne
- zużytego sprzętu elektrycznego i
- zatłuszczony papier
elektronicznego
- ceramika
- baterii i akumulatorów
- lustra
- świetlówek i żarówek energooszczędnych
- zimny popiół
- oleju silnikowego i filtrów olejowych
- worki z odkurzacza z zawartością
- farb i rozpuszczalników oraz opakowań po nich
- odpadki z ryb, mięsa i kości
- odpadów niebezpiecznych
- zużyte zabawki z łączonych materiałów
- gruzu, itd.
- niedopałki papierosów, itd.
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy
wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w
procesie recyklingu

Najczęściej popełniane błędy

Poprawne prowadzenie selektywnej zbiórki przekłada się na jakość pozyskiwanych surowców,
a w konsekwencji – na możliwość poddania ich recyklingowi. Do najczęściej popełnianych błędów
należą:
•

wyrzucanie bioodpadów w workach foliowych (np. reklamówkach),

•

umieszczanie w pojemniku na odpady zmieszane odpadów, które powinny znaleźć się
w pojemnikach na papier, metale i tworzywa, szkło oraz bioodpady,

•

umieszczanie w pojemnikach/workach odpadów niebezpiecznych lub problemowych, które
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powinny trafić do PSZOK,
•

mycie odpadów opakowaniowych, przez co zużywa się wodę i generuje ścieki,

•

wrzucanie odpadów niezgniecionych (np. zakręconych butelek PET, kartonów po napojach
czy kartonów tekturowych), przez co zajmują więcej miejsca w worku/pojemniku oraz
w śmieciarce.

XI.

Procedury dotyczące niewłaściwego gromadzenia odpadów komunalnych

1. Naruszenie procedury prawidłowego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych –
pomarańczowa naklejka
Wykonawca odbierający odpady komunalne może stwierdzić naruszenie procedury prawidłowego
sposobu gromadzenia odpadów komunalnych oraz przykleić na pojemniku/worku pomarańczową
naklejkę, w przypadku, gdy:
•

w strumieniu Odpadów zmieszanych lub odpadów zbieranych selektywnie
(z wyłączeniem Odpadów wystawkowych) znalazły się: Odpady wystawkowe, odpady
poprodukcyjne, części samochodowe, gruz i odpady poremontowe, rozbiórkowe, odpady
medyczne oraz inne odpady niestanowiące odpadów komunalnych,

•

w strumieniu Odpadów wystawkowych znalazły się: odpady poprodukcyjne, części
samochodowe, gruz i odpady poremontowe, rozbiórkowe, odpady medyczne oraz inne
odpady niestanowiące odpadów komunalnych.

UWAGA! Naklejka oznacza konieczność dosegregowania odpadów przez Właściciela nieruchomości.
W powyższej sytuacji Wykonawca odbierający odpady nie odbierze odpadów do czasu ich
dosegregowania przez Właściciela nieruchomości oraz informuje Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
o naruszeniu. Informację o dosegregowaniu odpadów Właściciel nieruchomości powinien zgłosić
do Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.
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2. Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych – żółta,
czerwona naklejka
Wykonawca odbierający odpady komunalne może stwierdzić niedopełnienie obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przykleić na pojemniku/worku żółtą naklejkę,
w przypadku, gdy:
•

w strumieniu Odpadów Metali i tworzyw sztucznych znalazły się: Odpady zmieszane,
Bioodpady, Papier, Szkło,

•

w strumieniu Odpadów Szkła znalazły się: Odpady zmieszane, Bioodpady, Metale
i tworzywa sztuczne, Papier,

•

w strumieniu Odpadów Papieru znalazły się: Odpady zmieszane, Bioodpady, Metale
i tworzywa sztuczne, Szkło,

•

w strumieniu Bioodpadów znalazły się: Odpady zmieszane, Papier, Metale i tworzywa
sztuczne, Szkło.

UWAGA! Naklejka oznacza konieczność dosegregowania odpadów. W powyższej sytuacji Wykonawca
odbierający odpady nie odbierze odpadów oraz informuje Urząd Miasta i Gminy Swarzędz o braku
stosowania selektywnej zbiórki odpadów przez Właściciela nieruchomości.
Po otrzymaniu żółtej naklejki, Wykonawca odbierający odpady w kolejnym terminie odbioru danej
frakcji odpadów dokonuje kontroli odpadów zakwalifikowanych do odbioru jako Odpady zmieszane.
Kontroli podlega sprawdzenie czy Właściciel nieruchomości dokonał dosegregowania odpadów dla
których odnotowano niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Informację o dosegregowaniu odpadów Właściciel nieruchomości powinien zgłosić do Urzędu Miasta
i Gminy Swarzędz.
Jeśli odpady zostały dosegregowane, wówczas Wykonawca usuwa żółtą naklejkę z pojemnika
i odbiera odpady znajdujące się w pojemniku lub worku.
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Jeśli odpady nie zostały dosegregowane, wówczas Wykonawca odbierający odpady komunalne
przykleja czerwoną naklejkę oraz odbiera odpady jako Odpady zmieszane.

UWAGA! Czerwona naklejka oraz odebranie odpadów jako Odpady zmieszane stanowi podstawę do
wszczęcia procedury związanej z podwyższeniem wysokości stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których nie dopełniono obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.

XII.

Zagospodarowanie odpadów

Zgodnie z zawartym Porozumieniem między Gminą Swarzędz a Miastem Poznań niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne odbierane z terenu Miasta i Gminy Swarzędz są kierowane celem ich
zagospodarowania do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK)
w Poznaniu.
Natomiast w przypadku odpadów selektywnych, tj. bioodpadów, papieru, szkła, metali
i tworzyw sztucznych oraz odpadów wystawkowych, za ich zagospodarowanie odpowiada podmiot
świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych (czyli Wykonawca), który przekazuje
je do wybranej przez siebie instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią
sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach lub samodzielnego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XIII.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK to miejsce, w którym właściciele nieruchomości w ramach wnoszonej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddać wybrane frakcje odpadów komunalnych.
Na terenie Miasta i Gminy Swarzędz funkcjonuje PSZOK zlokalizowany przy ul. Świerkowej 17
w Rabowicach, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz
w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00.
W PSZOK przyjmowane są między innymi:
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Natomiast w PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne, odpady zawierające azbest, części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory,
elementy karoserii), opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, sprzęt budowlany,
zmieszane odpady budowlane, urządzenia przemysłowe, odpady poprodukcyjne, odpady
w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań), odpady nieoznaczone,
bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet), butle gazowe, papa, okna plastikowe, gaśnice, wata
szklana.
UWAGA! Niektóre z wymienionych powyżej odpadów przyjmowanych w PSZOK są limitowane lub
przyjmowane tylko w określonej formie, np. tylko czysty gruz betonowy i ceglany. Dlatego warto
zapoznać się z Regulaminem PSZOK określającym szczegółowe zasady jego funkcjonowania oraz
rodzaje przyjmowanych odpadów dostępnym są na stronie:
https://www.swarzedz.pl/index.php?id=513

XIV.

Pojemniki przeznaczone do gromadzenia drobnych elektroodpadów i baterii

Na terenie Gminy Swarzędz znajdują się czerwone pojemniki na małogabarytowy sprzęt elektryczny
i elektroniczny. Do takich pojemników należy wrzucać elektrośmieci których żaden z zewnętrznych
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wymiarów nie przekracza 50 cm, np. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, komputery
osobiste, suszarki, drukarki, a także zużyte baterie i akumulatory.
Na terenie Gminy Swarzędz pojemniki na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny znajdują
się w następujących lokalizacjach:
• os. Raczyńskiego 23 w Swarzędzu,
• os. Czwartaków 21 w Swarzędzu,
• parking przy skrzyżowaniu ulic św. Marcina i Kosynierów w Swarzędzu,
• parking na os. Kościuszkowców, przy rondzie L. Grajka w Swarzędzu,
• przy Szkole Podstawowej nr 5 od ulicy Geremka w Swarzędzu,
• parking przy boisku sportowym na ulicy Kórnickiej w Zalasewie,
• przy pętli autobusowej w Kobylnicy.

XV.

Kompostowanie bioodpadów

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą korzystać
z kompostownika przydomowego. W przypadku posiadania kompostownika przydomowego oraz
właściwego gromadzenia w nim bioodpadów, Gmina zwalnia właściciela w całości z obowiązku
wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia bioodpadów. Nadmiar bioodpadów
właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi może
przekazywać do PSZOK.
Informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim
bioodpadów oraz zmian w tym zakresie właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi przekazują do Gminy w składanej deklaracji.
Dopuszcza się prowadzenie kompostowników na terenie innych nieruchomości przez osoby fizyczne
prowadzące kompostowanie na potrzeby własne.
UWAGA! Z nieruchomości, których właściciel wskaże w deklaracji, że korzysta z kompostownika
i otrzyma w związku z tym ulgę w opłacie Wykonawca nie będzie odbierał pojemnika z bioodpadami.
Nadmiar takich odpadów właściciel nieruchomości może dostarczyć do PSZOK.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi

16

BIOODPADY WYKORZYSTYWANE DO PROCESU KOMPOSTOWANIA
Rodzaje bioodpadów możliwych do zagospodarowania w kompostownikach przydomowych:
1) Odpady zielone: trawa, rozdrobnione gałęzie, łodygi, liście, trociny i zrębki. Dopuszcza się dodawanie
w niewielkich ilościach kwiatów ciętych oraz ziemi z doniczek,
2) Inne bioodpady: odpady kuchenne pochodzenia roślinnego, np. obierki, skórki (nie jest wskazana zbyt
duża ilość bioodpadów typu łuski od cebuli oraz skórki owoców cytrusowych); odpady spożywcze
pochodzenia
roślinnego,
np.
resztki
ugotowanych
warzyw,
wytłoki
po owocach i warzywach; fusy od kawy oraz od herbaty (pozbawione torebek); łupiny
po orzechach; kartony (pocięte).
Właściwy dobór bioodpadów do procesu kompostowania:
Bioodpady wykorzystywane do procesu kompostowania powinny być dobierane w sposób umożliwiający jak
najlepsze warunki dla rozwoju mikroorganizmów, a tym samym otrzymania wartościowego kompostu.
Najważniejszą zasadą jest dbałość o różnorodność i odpowiednią strukturę bioodpadów w przydomowym
kompostowniku. Nie jest wskazane, aby w kompostowanych bioodpadach dominował jeden rodzaj
bioodpadu, np. liście czy trawa.
Rozdrobnienie bioodpadów w procesie kompostowania:
Rozdrobnienie bioodpadów skraca czas kompostowania. W miarę możliwości należy rozdrobnić bioodpady.
Zaleca się aby wielkość pojedynczych kompostowanych części bioodpadów nie przekraczała kilku
centymetrów.
Zanieczyszczenia bioodpadów:
Bioodpady wykorzystywane w procesie kompostowania powinny zachować możliwie jak największą czystość.
Nie powinno dochodzić do sytuacji w której poddawane kompostowaniu bioodpady będą zanieczyszczone
innymi
odpadami,
np.
tworzywem
sztucznym.
Obecność
innych
odpadów
w kompostowanych bioodpadach negatywnie wpłynie na prowadzony proces - w najgorszym przypadku może
go nawet zahamować.
KOMPOSTOWNIKI PRZYDOMOWE STOSOWANE DO KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW
Usytuowanie kompostownika przydomowego:
Usytuowanie kompostownika przydomowego powinno być zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
Kształt kompostownika przydomowego:
Kształt stosowanego kompostownika może być dowolny (prostopadłościenne, walcowe, rotacyjne itp.),
z zastrzeżeniem, że kompostownikiem nie może być wolno leżąca pryzma na terenie nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Kompostownik to urządzenie z zamkniętymi
ścianami – np. specjalny pojemnik służący do kompostowania bioodpadów.
Materiał wykonania:
Materiał wykonania kompostownika może być dowolny, tj. z palet drewnianych, tworzywa sztucznego (np. z
twardego tworzywa sztucznego, odpornego na podwyższoną temperaturę i wilgoć), z siatki drobnooczkowej,
murowany, z betonu itp.

XVI.

Co należy zgłosić do Gminy?
•

fakt wystawiania pojemników lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych
od strony innej ulicy niż ta, do której przypisany jest numer porządkowy nieruchomości,

•

fakt wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych,
17

w które właściciel wyposaża ją samodzielnie lub ich wymianę w celu wyposażenia ich
w transponder (chip) oraz oznakowania naklejką, podając pojemność danego pojemnika.
Udostępnienie pojemnika będzie warunkiem koniecznym do realizacji usługi przez Gminę,
•

fakt planowania budowy pojemników podziemnych lub półpodziemnych do gromadzenia
odpadów,

•

fakt gromadzenia bioodpadów (odpadów zielonych) w pojemnikach typu kontener,

•

informacje dotyczące zmiany systemu zbiórki odpadów wystawkowych na system
kontenerowy: lokalizację kontenera, ze wskazaniem danych MGO, z których odpady
wystawkowe będą odbierane w systemie kontenerowym,

•

przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez odbiorcę odpadów komunalnych lub przez
prowadzącego PSZOK,

•

chęć skorzystania z możliwości oddania odpadów wystawkowych – dotyczy nieruchomości
jednorodzinnych. Zgłoszenie takie należy przekazać w terminie do 14 dni przed datą
planowanego odbioru określoną w harmonogramie.

Zgłoszenia należy przekazywać do Gminy telefonicznie, pod numerem telefonu 61 65 12 301,
elektronicznie pod adresem wogo@swarzedz.pl, w formularzu dostępnym na stronie internetowej
Gminy, a także pisemnie lub osobiście w Wydziale Obsługi Gospodarki Odpadami lub Biurze Obsługi
Klienta. Dokonując zgłoszenia, należy podać w szczególności adres nieruchomości, której dotyczy
zgłoszenie, nr kontrahenta (nr ewidencyjny), dane osoby/podmiotu składającego deklarację, opis
zgłoszenia/sprawy wraz z datą wystąpienia ewentualnej nieprawidłowości (np. wskazanie
nieodebranej frakcji odpadów, rodzaju i wielkości pojemnika, adresu MGO itp.) oraz w miarę
możliwości, przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie zdarzenia.

XVII.

System gospodarki odpadami dla nieruchomości niezamieszkanych od 01.07.2022 r.

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych, którzy nie przekazali do Gminy Swarzędz do dnia
03.01.2022 r. Oświadczenia o wyłączeniu się ze systemu odbierania odpadów komunalnych
zorganizowanego przez Gminę Swarzędz, objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych
zorganizowanym przez Gminę Swarzędz do dnia 30.06.2023 r.
Wyżej wymienieni Właściciele nieruchomości niezamieszkanych zobowiązani są zatem
do złożenia pierwszej deklaracji w ciągu 14 dni od dnia powstania na nieruchomości odpadów
komunalnych. Ponadto właściciel nieruchomości niezamieszkanej zobowiązany jest do wyposażenia
nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.
Jednocześnie właściciel nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne i która powstała w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na odbieranie odpadów komunalnych (tj. od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2023), może w terminie 60
dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć Burmistrzowi Gminy Swarzędz pisemne
oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez
gminę. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub
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przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod
rygorem nieskuteczności oświadczenia.
Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkanych, którzy przekazali do Gminy Swarzędz
do dn. 03.01.2022 r. ww. Oświadczenie powinni:
•

zawrzeć umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminną jednostką organizacyjną
lub przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne (wpisanymi do RDR),

•

dostosować zawartą umowę do zasad wynikających z obowiązującego na terenie gminy
Regulaminu utrzymania czystości i porządku m.in. w zakresie częstotliwości odbioru opadów
komunalnych dla poszczególnych frakcji z terenu nieruchomości oraz rodzaju frakcji
gromadzonych selektywnie na terenie nieruchomości,

•

udokumentować w formie umowy korzystanie z usług wykonywanych przez firmę wpisaną
do RDR przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi Gminie.

XVIII.

Odpady z działalności gospodarczej

Nie wszystkie odpady wytwarzane na nieruchomościach niezamieszkanych są odpadami
komunalnymi!
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
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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.

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.
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